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 کیدهچ
 تام اکسيداني آنتي ظرفيت مقادير بر (.Ginkgo biloba L) بيلوبا جينكو مدت کوتاه سازی مكمل تأثير تعيين منظور به تحقيقاين        

(TAC) آلدئيد دی مالون و (MDA) با تجربي نيمه مطالعه يك در .شد انجام ورزشكار غير زنان در هوازی، فعاليت جلسه يك متعاقب 

 قرص روز 44 مدت به گرم ميلي 440) جينكو بيلوبا مكمل کننده دريافت گروه دو در ورزشكار غير سالم زن 43 مكرر های گيری اندازه

 در ها آزمودني همه سازی، مكمل  دوره از بعد و قبل .گرفتند قرار (دکستروز روز 44 مدت به گرم ميلي 440) دارو شبه و (جينكو بيلوبا

 خوني های نمونه .نمودند شرکت دقيقه 40 مدت به بيشينه مصرفي اکسيژن% 17 شدت با نوارگردان روی بر هوازی ورزشي آزمون يك

 و سازی مكمل دوره از بعد (4 ورزشي، آزمون انجام از پس بالفاصله (4 سازی، مكمل شروع از قبل پايه حالت در (4 مرحله چهار در

 آزمون از استفاده با حاصل های داده .شد آوری جمع MDA و TAC ظرفيت گيری اندازه برای دوم ورزشي آزمون اجرای از بعد (3

 نشان ها يافته .شد بررسي α≤07/0 داری معني سطح در LSD تعقيبي آزمون و مكرر های گيری اندازه با (ANOVA) واريانس تحليل

 کوتاه مصرف حال، اين با (.P< 07/0) گردد مي TAC دار معني کاهش و MDA غلظت دار معني افزايش باعث هوازی آزمون که داد

 MDA دامنه عالوه به (.P=041/0) شد مكمل کننده دريافت گروه در پايه حالت در TAC دار معني افزايش باعث جينكو بيلوبا مدت

اين  (.P=044/0) بود دارو شبه گروه از کمتر داری معني طور به ورزشي فعاليت انجام از پس جينكو بيلوبا مكمل کننده دريافت گروه در

 جينكو بيلوبا مكمل مصرف اما شود، اکسايشي فشار های شاخص برخي افزايش باعث تواند مي هوازی فعاليت که داد نشان ها يافته

 مشخص برای شود مي توصيه حال اين با بكاهد، ورزش از ناشي اکسايشي استرس بروز از تواند مي TAC افزايش طريق از احتماالً

 .شود انجام بيشتری تحقيقات گياهي مكمل اين واقعي اثرات شدن

 

 .آلدئيد دی مالون تام، اکسيداني آنتي ظرفيت غيرفعال، زنان هوازی، فعاليت ،(.Ginkgo biloba L) جينكو بيلوبا :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
 کباهش  ببرای  مسبتمر  و مناسبب  ورزش و بدني فعاليت

 وزن بهتبر  کنترل و انسولين به حساسيت افزايش خون، فشار

 رسد مي نظر به ضروری سالم زندگي يك داشتن آن طبع به و
(Pasanen et al., 2017). ايجبباد طريببق از همچنببين 

 انبداختن  تعويبق  ببه  يبا  کنتبرل  سبب مناسب های سازگاری
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 ,Sallam & Laher) گبردد  مي مختلف های بيماری گسترش

 در شبرکت  کبه  واقعيبت  ايبن با وجبود   ،حال اين با .(2016
 مناسبب،  شبدت  ببا  و مبنظم  صبورت  به ورزشي های فعاليت
 کبرده  ايجاد را متعددی كيفيزيولوژي های سازگاری تواند مي
 باشببد داشببته افببراد سبالمتي  بببرای فراوانببي هببای مزيبت  و
(Thirumalai et al., 2011 .)بيبانگر  مختلف مطالعات نتايج 

 توليد باعث تواند مي شديد ورزشي فعاليت انجام که تاس اين
 آن متعاقبب  و سبلولي  صبدمات  وزببر  و آزاد هبای  راديكال
 (Oxidative stress) اکسايشبي  استرس از ناشي های آسيب
 طبيعبي  شبراي   در واقع در .(Avloniti et al., 2017) شود

 توليبد  و ببدن  اکسيداني آنتي های دفاع بين توازن يك هميشه
 وضببعيت بببه موسببوم سببلول داخببل در آزاد هببای راديكببال

 کبه  اسبت  برقبرار  سبلولي  رداکبس  يبا  ءاحيا و اکسيداسيون
 ءايفبا  هبا  سبلول  ملكردع سازی بهينه در مهمي نقش تواند مي
 تبوازن  کبه  صبورتي  در امبا  .(Sreehari et al., 2016) کند

 نبام  ببه  وضبعيتي  ببرود  بين از ها اکسيدان آنتي و ها اکساينده
کبردن   وارد آسبيب  باعث که آيد مي وجود به اکسايشي فشار
 و (Banaeifar et al., 2016) زيسبتي  هبای  ماکرومولكول به
 قلببي  بيماری قبيل از ای استحاله های بيماری بروز نهايت در

 آب پارکينسبون،  آلزايمبر،  هبا،  سرطان قندی، ديابت عروقي،
  .(Atashak et al., 2012) شود مي پيری و (… و دمرواري
 سيسبتم  ببودن  دارا ببا  زنبده  موجبودات  بدن حال اين با
 ببا  مقابلبه  ببه  توانبد  مي آنزيمي غير و آنزيمي ياکسيدان آنتي
 بپبردازد  آنهبا  ببا  همبراه  زيانببار  اثبرات  و مبواد  ايبن  توليد
(Zolfeghar Didani et al., 2012). سيسبتم  توان همچنين 

 هبای  آنبزيم  نيبز  و ای تغذيبه  های ريزمغذی به اکسيداني آنتي
 عالقبه  ريب اخ یسالها در و دارد بستگي توليدی اکسيدان آنتي
 یهببا مكمببل افتنيبب یبببراي عببيطب منببابع یرو بببر یاديببز

 در هبا  بيب ترک نيب ا مصبرف  نقبش  و يخوراکي شيضداکسا
 يشب ياکسا فشبار  از يناشب  صبدمات  برابر در بدن، محافظت

 کبه  طبوری  به (.Farhady et al., 2013) است آمده وجود به
 هبای  بافبت  از محافظت برای که اند داده نشان مطالعات نتايج
 يورزش های فعاليت از ناشي اکسايشي استرس مقابل در بدن

 هببای مكمببل از اسببتفاده و ای تغذيببه مببداخالت ،شببديد

 ,.McLeay et al) رسبند  مبي  نظبر  به یضرور اکسيداني آنتي

 آثبار  و جبانبي  عبوار   شبدن  روشبن  به توجه با .(2017
 گياهبان  از اسبتفاده  ،شيميايي داروهای و ها مكمل زيانبخش
 يانمرببيشتر  توجه اکسيداني آنتي خواص با طبيعي و دارويي

 جلبب  ودخب  ببه  اخير های سال در را ورزشي پژوهشگران و
 يببراًاخ راسببتا ايببن در .(Atashak, 2015) اسببت کببرده

Ramezani و Moonikh (4041) مصرف که کردند مشاهده 
 در موجبود  فالنوئيبدهای  مهمترين از يكي) نيکوئرست مكمل
 دار معنبي  افبزايش  باعث تهفه 1 مدت به (گياهي غذايي مواد
 آلدئيبد  دی مبالون  سبطوح  کباهش  و اکسيداني آنتي های آنزيم
 هبا  فوتباليست در واماندگي زمان انداختن خيرتأ به و سرمي
 موجبود  های فنول پلي که است شده گزارش عالوه هب .شود مي
 مكمبل  ها اکسيدان آنتي ساير با مقايسه در دارويي گياهان در

 هبای  فعاليبت از  ناشبي  اکسايشبي  استرس برای تری مناسب
 رود مبي  شبمار  ببه  ورزشبكاران  عملكرد همچنين و ورزشي

(Myburgh, 2014.) 
 يبي دارو اهانيگ از يكي (Ginkgo biloba) جينكو بيلوبا

 از يعيوسب  فيب ط آن عصباره  که بوده سنتي طب پرمصرف و
 يدرمبان  هبای کاربرد سببب  که دارد را كيفارماکولوژ اثرات
ي دگيب د بيآسب  ،یريب پ اثبرات  از جلبوگيری  ازجملبه  متعدد
 Hajirezaii) شود مي عروق و قلب وی مرکز يعصب ستميس

et al., 2015). رابطبه  در زيادی تحقيقات تازگي به همچنين 
 شبده  مشخص و است شده انجام آن اکسيداني آنتي خواص با
 و آپوپتبوز  آنتي ضدالتهابي، اثرات دارای گياهي مكمل اين که
 آزاد هبای  راديكبال  رفتن بين از باعث که بوده اکسايشي ضد
 کبه  انبد  داده گزارشققان مح از گروهي که طوری به .شود مي

 فعاليت افزايش طريق از احتماالً جينكو بيلوبا عصاره مصرف
 هبای  راديكبال  تعديل باعث تواند مي اکسايشي ضد های آنزيم
 & Bing) شبود  اسبتقامتي  فعاليبت  متعاقب شده توليد آزاد

Zhaobao, 2010). نقببش پيشببين تحقيقببات همچنببين 
 مختلبف  هبای  بيماری در را جينكو بيلوبا مهم کننده پيشگيری
انبد   کبرده  گبزارش  هبا  بافبت  در اکسايشبي  استرس از ناشي
(Khafaga & Bayad, 2016). ايبن  کننبده  پيشبگيری  نقش 

 فالونوييبد  يعنبي  آن فعبال  اجزای به توان مي را دارويي گياه

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laher%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26823952


 304                                                                                                                  4، شماره 43دوماهنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، جلد 

 ,Bing & Zhaobao) داد نسببت  ترپنوئيبدها  و زيدهاوگلوک

 بيلوببا  جينكبو  يباری  مكمبل  احتماالً اساس اين بر .(2010
 ورزشبي  هبای  فعاليت از ناشي اکسايشي استرس از واندت مي

  بكاهد.
 ورزشبي  هبای  فعاليبت  انجبام  اينكه به توجه بارو  از اين
 اسبترس  شبراي   تشبديد  و ايجباد  باعث است ممكن شديد

 عبدم  ببه  نظبر سبويي   از و شود غيرفعال افراد در اکسايشي
  عصبباره سببازی مكمببل زمينببه در جببامع عبباتلمطا وجببود

 انجبام  از بعبد  ويبژه  ببه  يشبي اکسا فشبار  ببر  جينكو بيلوببا 
جينكبو  تبأثير   تبا  دارد قصد مطالعهاين  ،ورزشي های فعاليت
 مبالون  شباخص  و تبام  يدانياکسب  آنتبي  تيب ظرف بر را بيلوبا
 زنان در یهواز يورزش تيفعال جلسه كي از پس ديآلدئ دی
 واقبع  ديب مف صبورت  در که ،دهد قرار بررسي مورد فعال ريغ

 هيتوصب  ورزشبكاران  و انيمرب به توان يم ،یساز مكمل شدن
 فشار از يناش یها بيآس بروز از جلوگيری منظور به که نمود
 يطبوالن  یهبا  تيب فعال و نيسبنگ  مسابقات از قبلي شياکسا
 نمايند. استفاده جينكو بيلوبا مدت کوتاه یساز مكمل از مدت
 
 ها روش و مواد
 از پبس  بباليني  کارآزمبايي  مطالعبه  طرح قالب در تحقيقاين 
 کبد  )با تبريز پزشكي علوم دانشگاه پژوهش در اخالق  کميتهتأييد 
 کبور  سو دو صورت به و (TBZMED.REC.1394.408 اخالقي:

 را مطالعبه ايبن   آمباری  جامعه شد. انجام مكرر های گيری اندازه با
 کبه  داد مبي  تشبكيل  شبهر  مشبكين  شهرسبتان  غيرفعال زنان کليه
 طبي  ورزشي، طرح در همكاری به دعوت و رساني اطالع دنبال به
 اهبداف،  طرح، کامل جريان در ها آزمودني هماهنگي، جلسه يك
 در شبرکت  از ناشبي  احتمبالي  خطبرات  و تحقيبق  اجرای روش

 شبراي   دارای که غيرفعال سالم زن 43 سپس ،گرفتند قرار تحقيق
 شبدند  انتخاب هدفمند و داوطلبانه صورت به بودند مطالعه به ورود
 و سبالمتي  پرسشبنامه  آگاهانبه،  نامه رضايت فرم تكميل از پس و

 طبوری  )ببه  ساده تصادفي تخصيص قانون شيوه به ورزشي، سابقه
 در گبرفتن  قرار برای برابر شانس از کنندگان شرکت از يك هر که
 شببه  و مكمبل  گبروه  دو در بودنبد(  برخوردار ها گروه از يك هر
 ببودن  دارا شبامل  مطالعه به ورود يارهایمع شدند. جايگزين دارو
 مبنظم  شبرکت  عدم يعني بودن غيرفعال سال، 47-47 يسن دامنه
 مصبرف  عبدم  نيبز  و ببدني  مرتب تمرينات و ورزشي فعاليت در

 شبراي   .ببود  گذشبته  مباه  شبش  طبي  در دارو و مكمل هرگونه
 عبدم  مخبدر،  مبواد  هرگونبه  به ياداعت شامل نيز مطالعه از خروج
 به ابتال و مكمل منظم مصرف عدم يلقب از يقتحق پروتكل يترعا
 در بودنبد  مجباز  ها آزمودني عالوه به .بود خاص بيماری گونه هر
 و یهمكبار  به تمايل عدم صورت در تحقيق اجرای از مرحله هر
 .دهنبد  انصبراف  یهمكبار  ادامبه  از تحقيق، شراي  تحمل عدم يا

 هبای  شاخص به مربوط اطالعات تحقيق، وعشر از قبل روز هفت
 از اسبتفاده  ببا  ببدن  چرببي  درصبد  و وزن قد، شامل بدن ترکيب
 ای نقطبه  سبه  فرمول در دادن قرار و تيپوس سنج ضخامت دستگاه
 فبوق  بازو، سر سه پوستي )چين مريكاآ ورزشي پزشكي دانشكده
 منتخبب  یهبا  آزمبودني  ادامبه  در شبد.  محاسببه  ران( و خاصره

 نمايبه  از وهشژپب  اجبرای  از قبل ها گروه سازی همسان منظور به
 اسبتاندارد  انحبراف  و ميبانگين  شبد.  اسبتفاده  (BMI) ببدن  توده

 تبوده  شباخص  قد، وزن، )سن، فيزيولوژيكي و فردی های ويژگي
  در تفكيبك  ببه  گبروه  دو هبای  آزمبودني  (يچربب  درصبد  و بدن

 تفباوت  آمباری  لحبا   به که طوری . بهاست شده آورده 4 جدول
 همگبن  گرييكبد  ببا  هبا  گروه و نداشت وجود آنها بين داری معني
 .(P<07/0) بودند

 

 ها آزمودنی فیزیولوژیکی و عمومی های ویژگی استاندارد انحراف و میانگین -1 جدول
 متغیر

 گروه        
 BMI (kg/m2) بدنی چرب درصد )کیلوگرم( وزن متر( )سانتی قد )سال( سن

 70/43±13/4 33/43±03/1 30/14±31/1 41/473±00/7 07/44±33/4 مکمل
 41/47±30/4 00/44±33/1 11/13±30/3 17/410±04/0 04/40±04/7 دارو شبه

P-value 731/0 134/0 407/0 331/0 413/0 
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 جینکو سازی مکمل

 وعبده،  سه روزانه داشتند قرار مكمل گروه در که افرادی
 شبامل  )که جينكو بيلوبا قرص يك بار يك ساعت هشت هر
 کردنببد دريافببت هفتببه 4 مببدت بببه را بببود( گببرم ميلببي 30
(Nikfarjam et al., 2012)، نيز دارونما گروه در که درحالي 

 شد. تجويز شكل همين به (شده داده طعم )دکستروز دارونما
 حفب   و تخصبيص  یسباز  پنهبان ببرای   اسبت  ذکبر  به الزم

 و مكمبل  دارای هبای  پاکت تحقيق شروع از قبل ،یکورساز
 هبا  داده آناليز و یگير نمونه در درگير غير فرد توس  دارونما
 و پژوهشبگر  اطالعبي  ببي  تبا  شبدند  گذاری عالمت و آماده

 هبر  شبود.  رعايبت  دريبافتي  های کپسول نوع از ها آزمودني
 ايبن  در مورداسبتفاده  گبرم  ميلبي  30 یجينكو بيلوببا  قرص

 و زيبدها يكوگل وئيبد فالون %43 ثرهؤم های ترکيب با پژوهش
 پروانبه  ببا  دارو اهورا شرکت از که بود ترپن های الکتون 1%

 بهداشبببت مجبببوز شبببماره و ت(-07-431) سببباخت
بببرای  ن،ضببم در گرديببد. تهيببه و سببفارش 4440404733

  يادآمببد  پرسشببنامه از هببا آزمببودني غببذايي رژيببم کنتببرل
 شد. استفاده طرح ولط در تغذيه  ساعته 43
 

 بیوشیمیایی متغیرهای آنالیز و شیورز قرارداد

 پايبه  حالبت  در و ناشتا صورت هب خوني های نمونه اولين
 وريببد از سببازی مكمببل روزه 44  دوره شببروع از قبببل
 سبپس،  شبد.  تهيبه  هبا  آزمبودني  راسبت  دست آرنجي پيش

 شبدت  با کردن، گرم و کششي حرکات انجام از بعد آزمودني
 قلبب  ضبربان % 17 ببا  )مطبابق  بيشينه مصرفي اکسيژن% 17

 دويبدن  به شروع اننوارگرد روی دقيقه 40 مدت به کاروونن(
 بالفاصبله  دوم خونگيری .(Sari-Sarraf et al., 2015) کرد
 مكمبل  مصبرف  بدون و فوق ورزشي قرارداد اجرای از پس

 سازی مكمل  روزه 44 دوره از بعد سوم خونگيری شد.گرفته 
 انجبام  ببه  هبا  آزمودنيدوباره  و شد گرفته ناشتا صورت به و

 ورزشبي  قرارداد از بعد و پرداخته نوارگردان روی بر فعاليت
  خبونگيری  از مرحلبه  هبر  در .شبد  انجبام  چهارم خونگيری

  حببدود تحقيببق( طببرح طببول در گيریخببون مرحلببه 3)

 شبد  گرفته ها آزمودني آرنجي پيش وريد از خون رليت ميلي 7
 آزمايشگاه در شدند. منتقل آزمايشگاه به بالفاصله ها نمونه و
  سبانتريفيوژ  دسبتگاه  توسب   انعقاد ضد  ماده بدون خون رمس

 در و جببدا دقيقببه( در ورد 4000 بببا دقيقببه 7 مببدت )بببه
  درجببه 10 منفببي دمببای در و آوری جمببع هببا ميكروتيببو 

 ظرفيببت گيببری انببدازه بببرای الزم زمببان تببا گببراد سببانتي
 ذکبر  ببه  الزم شدند. فريز آلدئيد دی مالون ،متا ضداکسايشي

 و يكسبان  شبراي   در آزمبون  اجبرای  مراحبل  تمامي است،
 سباعت  و درجبه  44-43 دمبای  ،%70 رطوببت  استاندارد،

 .شد انجام صبح 40-0
 کيبت  از استفاده با تام، اکسايشي ضد ظرفيت گيری اندازه
 ببا  سبازنده،  کارخانبه  دسبتورالعمل  طبق و رندوکس شرکت
  روش ايببن براسبباس .گرديبد  انجببام ميلببر روش از اسبتفاده 

 کرومبوژن  ليتبر  ميلي 4 با ها نمونه و کاليبراتور ميكروليتر 40
 نگهبداری  C41˚ یدمبا  در دقيقبه  4 مبدت  ببه  شده مخلوط
 توسب   نانومتر 100 موج طول در نوری جذب سپس شدند.

  نيببز ادامببه در شببد. خوانببده اسببپكتروفتومتر دسببتگاه
 هيبببدروژن، )پراکسبببيد سوبسبببترا از ميكروليتبببر 400

µmol/L470) سبپس  گرديبد.  اضبافه  نمونه و کاليبراتور به 
 جبذب  و شبده  دارینگهب  C41˚ دمای در دقيقه سه مدت به

 دسببتگاه توسبب  نببانومتر 100 مببوج طببول در نهببايي
 MDA گيبری  اندازه روش اساس شد. خوانده اسپكتروفتومتر

 (،TBA) اسبيد  تيوباربيتوريبك  ببا  واکبنش  پايبه  ببر  سرمي
 روش ببا  جبذب  گيبری  انبدازه  نرمبال،  بوتانبل  ببا  استخراج

 منحنببي بببا جببذب قايسببهم نهايببت در و اسببپكتروفتومتری
  دنکببر حببل بببا MDA گيببری انببدازه باشببد. مببي اسببتاندارد

 آغاز %4 فسفريك اسيد يترل ميلي سه در سرم ميكروليتر 700
 ليتبر  ميلبي  يبك  ميبزان  ببه  کبردن  ورتكس از پس گردد. مي

 شده اضافه آزمايش لوله به %11 اسيد تيوباربيتوريك محلول
 يبك  داخبل  در دقيقبه  37 مدت به کامل ورتكس از پس و
 مدت اتمام از پس شود. مي داده قرار جوش حال در ماری بن
 ميزان به کرده، خنك سرد آب زير را آزمايش های لوله الزم
  تبا  4 مبدت  ببه  و نمبوده  اضبافه  طبيعبي  بوتانل ليتر ميلي سه
  بببا دقيقببه 40 مببدت بببهبعببد  و نمببوده ورتكببس دقيقببه 4
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 ردنکب  جبدا  از پس و نموده سانتريفيوژ دقيقه در دور 4000
 طول در نوری جذب گيری اندازه رويي( )محلول آليمرحله 
 شباهد  عنبوان  ببه  نرمبال  بوتانل مقابل در نانومتر 744 موج

 منحنبي  ببه  انتقال از پس حاصل نتايج وشده  انجام )بالنك(
 گرديد. تعيين ها نمونه سرمي MDA غلظت استاندارد،

 

 آماری های روش

 طبيعبي  اسبميرنف،  مبوگروف کل آزمون از استفاده با ابتدا
 .شبد  بررسبي  شده گيری اندازه های شاخص در ها داده بودن
 مكبرر  هبای  گيبری  انبدازه  با واريانس آناليز آزمون از سپس

 مراحببل نيببب اخببتالف مشبباهده از پببس کببه شببد اسببتفاده
 LSD يبب يتعق  پبس  آزمبون  از هبا،  گبروه  ببين  وی ريگ  نمونه
(LSD post hoc) اندازه تعيين یبرا همچنين .گرديد استفاده 
 از بررسي مورد یمتغيرها بر مستقل متغير (Effect size) اثر

 شد. استفاده( Partial Eta squared) (ES) اتا مجذور آزمون
 SPSS20 افزارهبای  نبرم  از استفاده با آماری های بررسي  کليه
 .شد انجام P≤07/0 داری معني سطح در
 

 نتایج
 بيبانگر  مكبرر  هبای  گيری اندازه با واريانس تجزيه نتايج
 در MDA غلظبت  با رابطه در زمان اصلي اثر بودن دار معني
 کبه  طبوری  ببه  (.P=004/0) بود گيری اندازه مختلف مراحل
 دارو شببه  و مكمبل  گبروه  دو هبر  در ورزشبي  آزمون اولين
 افزايش باعث ES:014/0 و ES:301/0 اثر سهم با ترتيب به

 خبونگيری  مرحلبه  دومبين  در بيومارکر اين غلظت دار معني
 چهارم مرحله در MDA غلظت همچنين .(P<07/0) گرديد

 سوم مرحله به نسبت (ورزشي آزمون دومين اجرای از پس)
 افبزايش  گروه دو هر دردوباره  سازی( مكمل دوری از )پس
 تعامبل  و گبروه  اثبر  عبالوه  هب؛ (P<07/0) يافت داری معني
 ،(P<004/0) ببود  دار معنيMDA  غلظت بر زمان در گروه
 گببروه در آلدئيببد دی مببالون افببزايش دامنببه کببه طببوری بببه

 فعاليبت  انجبام  از پبس  جينكبو بيلوببا   مكمبل  کننده دريافت
 ببود  دارو شببه  گبروه  از کمتبر  ارید معنبي  طبور  به ورزشي

(044/0=P) در مكمبل  مصبرف  گبذاری  اثبر  ازحكايت  که 
  .(4 شكل) است بوده جينكو بيلوبا کننده دريافت گروه

 
 گیری نمونه مختلف مراحل در دارو شبه و مکمل های گروه در (MDA) آلدئید دی مالون غلظت تغییرات -1 شکل

 ورزشي آزمون اجرای از پس بالفاصله دوم: مرحله ،سازی مكمل  روزه 44  دوره شروع از قبل پايه حالت در اول: مرحله

 دوم ورزشي آزمون اجرای و سازی مكمل از بعد :چهارم مرحله ،سازی مكمل  روزه 44  دوره از بعد سوم: مرحله

 (P<07/0) مكمل گروه با دارو شبه گروه بين تفاوت، سوم مرحله با چهارم مرحله تفاوت :× ،(P<07/0) اول مرحله با دوم مرحله تفاوت: *
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 دار معنبي  ازحكايت  آماری وتحليل تجزيه نتايج ،عالوه هب
 TAC غلظبت  بر زمان و گروه تعامل و گروه زمان، اثر بودن

 اولين انجام از بعد بالفاصله که طوری  به (.P≤004/0)داشت 
 ES:074/0 اثر سهم با ترتيب به TAC مقدار ورزشي آزمون

 طبور  ببه  دارو شببه  و مكمبل  گبروه  دو هر در ES:007/0 و
جينكبو   سبازی  مكمل و (P<07/0) يافت کاهش داری معني

 در پايبه  حالت در TAC ميزان دار معني افزايش باعث بيلوبا
 شبد  دارو شببه  گبروه  با مقايسه در (P=041/0) مكمل گروه
(744/0=P). گبروه  اکسايشبي  ضبد  ظرفيبت  فبت اُ همچنين 

 ورزشبي  قبرارداد  دومبين  انجبام  از پس جينكو بيلوبا مكمل
 (P<07/0) ببود  دارو شببه  گبروه  از کمتبر  داری معني طور به
  .(4شكل )

 

 
 گیری نمونه مختلف مراحل در دارو شبه و مکمل های گروه در (TAC) تام اکسایشی ضد ظرفیت تغییرات -2 شکل

 ورزشي آزمون اجرای از پس بالفاصله دوم: مرحله ،سازی مكمل  روزه 44  دوره شروع از قبل پايه حالت در اول: مرحله

 دوم ورزشي آزمون اجرای و سازی مكمل از بعد چهارم: مرحله ،سازی مكمل  روزه 44 دوره از بعد سوم: مرحله

 (P< 07/0) مكمل گروه با دارو شبه گروه بين تفاوت، سوم مرحله با چهارم مرحله تفاوت :× ،(P< 07/0) اول مرحله با دوم مرحله تفاوت :*

 

 بحث
ي ببدن  تيفعال به پاسخ در که هستند دهيعق نيا بر محققان

 دفبباع تيببظرف از يكبباليراد یهببا گونببه ديببتول ورزش، و
 بيآسب  ببه  منجبر  توانبد  يم که رفته فراتر بدن يدانياکس آنتي
 در و شبده  ياسكلت عضالت بهکردن  وارد آسيب وي شياکسا
 شبود  ورزشبكاران  در ورزشبي  عملكرد کاهش باعث نهايت

(Goldfarb et al., 2008).  یراسبتا  در قيب تحقايبن   جينتبا 
 از برخببي غلظببت بببر جينكببو بيلوبببا مصببرف تببأثير نيبي تع

 در ورزشبي  فعاليبت  متعاقب اکسايشي استرس های شاخص
 هبوازی  ورزشي فعاليت انجام که دارد حكايت فعال غير زنان

 افزايش باعث دارو شبه و مكمل هکنند دريافت گروه دو هر در
 تبام  اکسبيداني  آنتبي  ظرفيت فتاُ و آلدئيد دی مالون دار معني
 کبه  اسبت  شبده  گبزارش  اينكهبا وجود  واقع در .شد خواهد
 جباد يا ببا  متوسب   شدت با منظم يورزش یها تيفعال انجام

 دسببتگاه mRNA انيببب فببزايشا وي سببلولی هببا یسبازگار 
 يدانياکسب  آنتبي قابليت  تواند يم بدن یزا درون دانيياکس آنتي
 Lira) دهبد  ءارتقبا  يشب ياکسا  يشرا با مقابله یبرا را بدن

Ferrari & Bucalen Ferrari, 2011)،  که رسد مي نظر بهاما 
 از ببيش  رهايش طريق از شديد و هوازی های فعاليت انجام
 زا درون اکسبيداني  آنتبي  منابع تخليه و آزاد های راديكال حد
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 ظرفيببت تضبعيف  و ردوکببس تعبادل  خببوردن ببرهم  باعبث 
 یهبا  راديكال اندازه از بيش توليد حتي و شده اکسيداني آنتي
 آپوپتبوز  ببه  منجبر  توانبد  مبي  ها فعاليت گونه اين اثر در آزاد 

 ,.Shi et al) شبود  آنها عملكرد در تغيير يا سالم یها سلول

 و Molaei اخيبراً  ،پبژوهش ايبن   های يافته با همسو .(2007
 ورزشبي  آزمبون  اجرای کهکردند  گزارش (4041) همكاران
 دار يمعنب  شيافبزا  باعبث  نبوارگردان  روی بر بروس هوازی
 تامي شيضداکسا تيظرف یدار يمعن کاهش و ديآلدئ دی مالون
 پژوهش نتايج مشابه طور به شد. خواهد فعال غير دختران در

Zarghami Khameneh  وJafari (4044) بيبببانگر نيبببز 
 فعاليبت  دقيقبه  40 از پبس  TAC کباهش  و MDA افزايش
 در نتايج اين حال اين با بود. ورزشكار غير مردان در هوازی
 برخبي  و (4044) همكباران  و Saritas هبای  يافتبه  با تضاد
 (4044) همكبباران و Saritas .باشببد يمبب محققببان از ديگببر
 دويبدن(  دقيقه )دوازده کوپر هوازی آزمون که دندکر گزارش

 و MDA اکسايشبي  اسبترس  های شاخص غلظت دری رييتغ
 جباد يا ورزشبكار  و سبالم  مردان دري شياکسا ضد های ميآنز
 از نظبر  صبرف  نظرها اختالف احتمالي داليل از شايد .کند ينم

 ببه  اکسايشبي  هبای  شباخص  پاسبخ  در فبردی  هبای  تفاوت
 مبورد  ورزشبي  فعاليبت  نوع در تفاوت ،ورزشي های فعاليت
 ورزشبي  فعاليبت  سبابقه  و جسماني آمادگي سطح و آزمون
 Park تحقيقاتي گروه که طوری به باشد. تحقيق های آزمودني

 اکسايشي های شاخص سطوح که ريافتندد Kwak (4041) و
MDA کربونيل پروتئين و (PC) آزمبون  يك اجرای از پس 
 افبزايش  ورزشبكار  غيبر  هبای  آزمودني در فزاينده ورزشي
 در هبا  شاخص اين سطوح که درحالي کند، مي پيدا داری معني
 گبزارش  همچنبين  ماند. مي باقي تغيير بدون ورزشكار مردان
 )ببه  اند داشته مظمن ورزشي تمرينات که یافراد در است شده
 ببه  نسببت  تمرينبات(  از ناشبي  سلولي های سازگاری سبب

 اکسايشبي  استرسی ها شاخص ورزشكار غير یها آزمودني
 سبطوح  ريكباوری  و اسبتراحت  زمبان  در عضالني آسيب و

  (.Ortenblad et al., 1997) است داشته یتر پايين
 سبازوکارهای  و هبا  مكبانيزم  با رابطه در احتمالي عوامل
 متعاقبب  اکسايشبي  اسبترس  هبای  شاخص افزايش احتمالي

 و وسباز  سبوخت  مقدار افزايش به توان مي را هوازی فعاليت
 در اسبتراحت  زمبان  براببر  400 تبا  ژنياکسب  مصرف سطوح
 افبزايش  باعبث  تواند مي امر اين که داد نسبت فعال عضالت
 در ديسوپراکسب  ونيب آن ويبژه  به يژنياکس فعالی ها گونه توليد
 از پس يشياکسا استرس شيافزا به منجر و شده یتوکندريم

 در همچنبين  .(Azizbeigi et al., 2014) شد خواهد ورزش
 و هبوازی  های فعاليت انجام که است شده گزارش راستا اين

 هبا،  کباتكوالمين  مانند هايي هورمون افزايش طريق از شديد
 تعبادل  عبدم  ،دوباره تزريق  ايسكمي افزايش پروستانوئيدها،

 عملكبرد  بر ماکروفاژها فعاليت و کلسيم يون همومئوستاز در
 و اسبت  اثرگذار سلولي غشاء ساختمان و ها سلول اکسايشي
 یليپيبد  پراکسيداسبيون  و اکسايشبي  استرس افزايش موجب
  .(Shi et al., 2007؛ Ostadrahimi et al., 2016) شود مي

 گسبترش  ببا  همسو ر،ياخ دهه دو يكي طي درسويي  از
 مطالعبات  اکسايشبي،  اسبترس  وضعيت با مرتب  یها ماریيب

 كردهبای يرو انبواع  تبأثير  نهيزم در جهان سراسر در عييوس
 هبای  شباخص  فيب تخف ايب  و مهبار  در ييدارو ريغ و ييدارو

 طبوری  به .است انجام شده ورزشكاران در اکسايشي استرس
 هبای  يافتبه  در ورزشبي  پزشبكي  نامتخصصب  و محققبان  که

 هبای  مكمل از استفاده که اند کرده عنوان بارها خود تحقيقاتي
 طبيعبي  و گيباهي  هبای  مكمبل  ويبژه  ببه  ای تغذيه و خوراکي

 و اکسايشبي  اسبترس  عالئم بروز از مطلوبي نحو به تواند مي
 جلبوگيری  شديد ورزشي های فعاليت از ناشي سلولي آسيب
 تحقيبق ايبن   يافتبه  مهمتبرين  در .(Atashak, 2015) نمايبد 
 افبزايش  سبب تواند مي جينكو بيلوبا مصرف که شد مشخص
 اين از و شده پايه حالت در پالسما تام اکسايشي ضد ظرفيت
 غلظببت شيافببزا از یحببدود تببا اسببت توانسببته طريببق
 فعبال  غيبر  زنبان  در يورزشب  تيب فعال از بعد ديآلدئ دی مالون

  .آورد بعمل جلوگيری
 به جينكو بيلوبا مكمل از مختلف مطالعات در حقيقت در
 هبای  ل راديكبا  پاکسبازی  و اکسبيداني  آنتي های توانايي دليل
 ای تردهسب گ طبور  ببه  اکسبداتيو  اسبترس  با مقابله برای ،آزاد

 آزمايشبگاهي  مطالعبات  در کبه  طوری به ،است هشد استفاده
 افببزايش برابببر در جينكببو بيلوبببا گيبباه حفبباظتي خاصببيت

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20SY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27162773
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 عنببوان را اکسيدايشببي اسببترس آسببيب و لدئيببدآ دی مببالون
 همچنببين .(Yallapragada & Velaga, 2015) انببد کببرده
 Zhaobao (4040) و Bing پژوهشاين  های يافته با همسو
 باعبث  توانبد  مي جينكو بيلوبا عصاره مصرف که دادند نشان

 شباخص  کباهش  و اکسيداني آنتي های آنزيم فعاليت افزايش
 هبای  راديكال از ناشي (MDA) ليپيدی پراکسداسيون آسيب
 فعاليببت از بعببد حيببواني هببای مببدل در کبببد بافببت در آزاد

 (4004) همكباران  و Bridi تحقيقباتي  گروه .شود استقامتي
 ببه  ،بيلوبا جينكو عصاره اکسيداني آنتي اثرات بهتأکيد  ضمن
 هبای  بيمباری  درمبان  در گيباهي  مكمبل  اين احتمالي نقش
 اشباره  اکسبيداتيو  آسبيب  و آزاد هبای  راديكبال  ببه  مربوط
 گببزارش Bayad (4041) و Khafaga عببالوه هببب .انببد کببرده
 توانبايي دليل  به احتماالً جينكو بيلوبا مكمل مصرف کهکردند 
 باعبث  توانبد  مي آزاد های راديكال پاکسازی و اکسيداني آنتي
 کليبوی  بافبت  لدئيبد آ دی مالون افزايش از جلوگيری و مهار
 ببا  پبژوهش اين  جينتا همچنين .شود درمان تحت های موش
 يدانياکس آنتي یها مكمل از آنها در که گريد پژوهش نيچند
 ،اسبت  شبده  اسبتفاده  ويداتياکسب  استرس ليتعدی برا يعيطب

 ,Park & Kwak؛ Jafari et al., 2011) دارد همخبواني 

2016). 
 بباليني  و دارويي مطالعات از بسياری که همانطور کل در
 توانبد  مي جينكو بيلوبا مصرف که رسد مي نظر به اند داده نشان
 ,.Koltermann et al) اکسبيداني  آنتبي  توان ارتقاء طريق از

 باعبث  (NO) اکسايد نيتريك توليد افزايش همچنين و (2007
 و (Koltermann et al., 2007) خبوني  عبروق  شبدن  گشاد

 و محيطببي و مرکببزی هببای رگ در خببون جريببان افببزايش
 های راديكال مهار و اسكلتي عضالت به خون جريان افزايش
 در تسريع موجب تواند مي و (Peng et al., 2013) شده آزاد
 سبلولهای  ببر  وارده هبای  آسيب کاهش و بازسازی و ترميم

 محققبان  که  طوری به .دوش ورزشي عملكرد بهبود و عضالني
 ييتوانبا  بهببود  سببب  مكمبل  اين مصرف که اند داشته اظهار
 افبت يباز دوره بهببود  و خستگي انداختن خيرأت به وي ورزش
 ,Bing & Zhaobao) شود مي شديد يورزش تيفعال از پس

 نشبان  زيب ن (4000) همكباران  و Gardner همچنين .(2010

 راه زمان حداکثر افزايش باعث جينكو بيلوبا مصرف که دادند
 ببا  بزرگسبال  ميبان  در عروق اتساع و تردميل روی بر رفتن
  شد. خواهد محيطي عروق بيماری
 مصبرف  که است اين بيانگر تحقيقاين  نتايج مجموع در

 حالبت  تام ضداکسايشي توان افزايش طريق از جينكو بيلوبا
 ديب آلدئ دی مبالون  غلظبت  افزايش از حدودی تا تواند مي پايه
 بعمبل  جلبوگيری  فعبال  غيبر  زنان در يورزش تيفعال از بعد
 ايبن  مصرف احتياط جوانب گرفتن نظر در با رو از اين ،آورد
 انورزشبكار  و مربيبان  ببه  تبوان  مبي  طبيعي و گياهي مكمل
 شبدن  مشبخص  برای رسد مي نظر به حال اين با کرد. توصيه

 و آزاد هبای  راديكبال  کباهش  ببا  مبرتب   دقيق سازوکارهای
 جينكو بيلوببا  مصرف دنبال به اکسايشي آسيب های شاخص
 ايبن  در تكميلبي ات مطالع انجام ورزشي های فعاليت از پس
  رسد. مي نظر به ضروری زمينه
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Abstract 
     This study was conducted to determine the effect of short-term Ginkgo biloba L. on total 

antioxidant capacity (TAC) and malondialdehyde (MDA) after an aerobic exercise in inactive 

women. In a quasi-experimental study, twenty-four non-athlete women were allocated into a 

supplement (120mg/day Ginkgo biloba for 21 days) and placebo groups (120mg/day dextrose 

for 21 days). All the subjects participated in aerobic exercise protocol with 75% VO2 max on 

the treadmill for 30 minutes in pre and after supplementation. Venous blood samples were 

collected to assess the capacity of the TAC and MDA in four phases; 1) at the baseline 2) 

immediately after exercise test 3) after supplementation and 4) after supplementation and the 

second exercise test. Dates were analyzed by repeated measure ANOVA and LSD post-hoc test 

at α≤0.05. The results showed that MDA concentration increased, but TAC decreased 

significantly after aerobic exercise (P<0.05). However, short-term Ginkgo biloba 

supplementation led to a significant increase in baseline serum TAC in the supplement group 

(P= 0.017). Moreover, the increase in the MDA concentration in the supplement group was 

significantly more than that in the placebo group (P= 0.023). The results showed that aerobic 

exercise could increase some oxidative stress indices, but, short-term Ginkgo biloba 

supplementation probably could reduce the exercise-induced oxidative stress by increasing 

TAC. However, but more research is needed to determine the real effects of this herbal 

supplement. 
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malondialdehyde. 

 

 


