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چکيده
ای.ان. پروتئینی و دی،هدف این پژوهش بررسی تأثیر گرمکردن با دو شدت متفاوت بر میزان پالسمایی آنزیمهای ضد اکسایشی و شاخصهای تخریب لیپیدی
 ابتدا میزان. نفر از دانشجویان غیرورزشکار دانشگاه خوارزمی برای پژوهش انتخاب شدند21 .بعد از فعالیت شدید در دانشجویان غیرورزشکار بود
 سپس آزمودنیها در سه.آزمودنیها با دستگاه گازآنالیزر روی چرخ کارسنج اندازهگیری و میزان کار در شدتهای کم و زیاد گرمکردن محاسبه شدVO2peak
 در ابتدای هرجلسه خونگیری استراحتی. ساعت به سه گروه گرمکردن با شدت کم و گرمکردن با شدت زیاد و بدون گرم کردن تقسیم شدند84 جلسه با فاصله
) را بهمدت ششدقیقه انجام دادند سپس اجرای فعالیت شدید آغاز شد و گروه دومVO2peak %80-%05(  گروه اول گرمکردن با شدت کم، سپس.انجام شد
 دو.) و سپس فعالیت شدید را انجام دادند و گروه سوم مستقیم بدون گرمکردن فعالیت شدید را انجام دادندVO2peak %50-%45( گرمکردن با شدت زیاد
 از تحلیل واریانس اندازهگیریهای. در روزهای دیگر بهصورت متقاطع جای اعضای گروهها عوض شد.ساعت پس از فعالیت شدید خونگیری صورت گرفت
-4 پروتئین و- کربونیل،MDA  یافتههای پژوهش نشان داد که بین میانگین تغییرات. برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شدLSD مکرر و آزمون تعقیبی
 نسبت به حالت استراحتی در سه حالتGPX  وCAT ،SOD دزوکسی گوانوزین و همچنین بین میانگین تغییرات آنزیمهای ضد اکسایشی-1 هیدروکسی
. ولی این کاهش معنیدار نبود. در حالت گرمکردن با شدت کم کمتر از حالتهای دیگر بودSOD  وMDA  میانگین تغییرات.تفاوت معنیداری وجود داشت
 نتایج پژوهش نشان داد که گرمکردن با شدت کم میتواند.متغیرهای دیگر در حالت بدون گرمکردن کمترین مقدار و در گرمکردن شدید بیشترین مقدار را داشتند
. گرمکردن با شدت زیاد نیز میتواند باعث افزایش هر سه نوع تخریب شود. اثری نداردDNA  ولی بر تخریب پروتئینی و،تخریب لیپیدی را کاهش دهد
.بنابراین در مردان غیرورزشکار گرمکردن با شدت کم بهتر از شدت زیاد است
. فعالیت شدید،DNA  تخریب، تخریب پروتئینی، تخریب لیپیدی، آنزیمهای ضد اکسایشی، گرمکردن:واژههاي کليدي
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Abstract
The aim of this research was to study the effect of warm up with two different type intensity on plasma antioxidant enzymes
and damage indices of lipid, protein and DNA after intensive activity in non-athlete males. 12 non athlete students of
kharazmi University participated in this study. Firist, subjects VO2peak were measured by Gas analyzer (Meta Max 3B) on
the ergometer cycle with incremental test. Work rate in the low and high intensities of warm up were calculated for each
subjects on the VO2peak chart Then subjects in the three sessions with 48 hours interval divided to three groups of warm
up with low and high intensity and non-warm. In each session resting blood sampling collected then first group warm up
with low intensity (45-50% VO2peak) for six minutes and then perform intensive activity The Second group performed warm
up with high intensity (75-80% VO2peak) and then intensive activity and third group directly without warm up performed
intensive activity. Blood sampling collected after two hours of the intensive activity. In other sessions group members were
changed by cross design method. Using analysis of variance with repeated measuring and the LSD test for statistic
analyze. The results showed a significant differences in MDA, carbonyl-protein 8-hydroxy-2-deoxy Guanosine and also
antioxidant enzymes SOD, CAT and GPX companing to resting state. Main difference of MDA and SOD was not
signifacnatly lower in the low intensity warm up state rather than other state. In the other variables non warm up state
have lower value and intensity warm up state have higher value. Result of the study indicate that low intensity warm up
can decreased lipid damage but not effected on the protein and DNA damage. Also, High intensity warm up can case
increases all three type of damage. Therefore low intensity warm up in non-athlete males is better than the high intensity
warm up.
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مقدمه
تشکیل رادیکالهای آزاد نتیجه طبیعی حاصل از متابولیسم اکسیداتیو در عضالت اسکلتی و قلبی است .تقریباً
 1تا  0درصد از اکسیژن جاری در دستگاه انتقال الکترون تبدیل به آنیون سوپر اکسید ( )O2-و دیگر گونههای
فعال اکسیژن ( )2ROSمیشود ( .)2رادیکالهای آزاد گونههای شیمیایی فعالی هستند که یک یا چند الکترون
جفتنشده دارند و میتوانند به صورت مستقل در همه سلولهای زنده تولید شوند .منشأ بیشتر رادیکالهای
آزاد در محیط بدن گونههای فعال اکسیژن یا گونههای فعال نیتروژن ( 1)RNSاست ROS .شامل رادیکالهای
آزاد وابسته به اکسیژن ازجمله سوپراکسید ،هیدروکسیل ( ،)OH.-الکو اکسیل ( ،)RO.پراکسیل ( )ROO.و
هیدرو پراکسیل ( )ROOH.و  RNSشامل رادیکالهای آزاد نیتریک اکسید ( )NO.و نیتروژن دی اکسید
( )NO2.و اکسیدان قوی پراکسی نیتریک ( .)1( (ONOO.hsjبا افزایش جریان اکسیژن در میتوکندری در
هنگام ورزش انتظار میرود تولید  ROSدر ماهیچههای قلبی و اسکلتی افزایش یابد .برای اثبات این مطلب
تولید رادیکالهای آزاد در بافت هموژن قلب موشهای صحرایی که تحت ورزش درماندهساز  05دقیقهای
قرار گرفته بودند افزایش نشان داد و این  05دقیقه انقباض پیوسته تکراری در عضو عقبی موش صحرایی باعث
افزایش تولید رادیکالهای آزاد سیاهرگی به اندازه  55درصد سطح استراحتی شد ( .)0در سال  ،2754دیالرد
و همکاران برای اولینبار نشان دادند که فعالیت دوچرخهسواری به مدت  05دقیقه با  10تا  50درصد
 VO2maxباعث پراکسیداسیون لیپیدی حاصل از رادیکالهای آزاد میشود .آنها افزایش  2/4برابری را در سطح
پنتان بازدمی مشاهده کردند ( .)1یکی از سازوکار که باعث تولید رادیکالهای آزاد میشود عبارت است از
افزایش رهایش هورمونهای کاتاکوالمین در هنگام ورزش که با اکسیداسیون خودکار و همچنین آسیبهای
عضالنی بعدی در ورزش (در کوفتگی تأخیری) بهلحاظ التهاب سبب آزادشدن سوپر اکسید از نوتروفیل
 NADHاکسیداز میشود .سازوکار دیگری که در دورههای ورزش شدید موجب افزایش استرس اکسیداتیو
میشود مربوط به هیپوکسی و اکسیژنگیری مجدد در ماهیچههای فعال است که در یک چرخه انقباض و
استراحت عمل میکنند .در طی انقباض ،رگها فشرده میشود و وضعیت ایسکمی رخ میدهد که همان
هیپوکسی است .در طی استراحت ،جریان دوباره خون و اکسیژنگیری مجدد بعد از هیپوکسی احتماالً موجب
کاهش برابر تجمع در زنجیره الکترونی میتوکندریایی شود و درنتیجه پدیدهای که به "کاهش استرس" معروف
است رخ میدهد .در اکسیژنگیری دوباره ،کاهش پیدرپی در مونو -الکترونیک میتواند تبدیل مولکول اکسیژن
به رادیکال سوپر اکسید را افزایش دهد ( .)8مککورد نشان داد که طی فقدان اکسیژن تولید گونههای آزاد
اکسیژن ازجمله سوپراکسید و هیدروژن پراکسیدو به مقدار کمی هیدروکسیل رادیکال افزایش مییابد (.)0
همچنین مانجو آنتونی و تی .جی .جیمز با سه ساعت هیپوکسی و به دنبال آن اکسیژنگیری مجدد روی چهار
بخش مغز موشهای صحرایی نشان دادند که هیپوکسی باعث کاهش معنیداری در فعالیت آنتیاکسیدانهای
گلوتاتیون،کاتاالز0 GPX ،و  8 SODو افزایش تخریب لیپیدی میشود ( .)0ازآنجاییکه کسر اکسیژن یا
3 . Glutathione Peroxidase
4 . Superoxide Dismutas
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1 . Reactive Oxygen Species
2 . Reactive Nitrogen Species
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هیپوکسی عضالنی جزء خانوادۀ فقدان اکسیژن و هیپوکسی طبقهبندی میشود ،کسر اکسیژن نیز میتواند باعث
تولید رادیکالهای آزاد شود ( .)0ازطرفی گرمکردن به منزلۀ مداخله در پژوهشهای مربوط به محدودیتهای
ریوی تنفسی (بهوسیله مداخله در کار عضله) و افزایش اکسیژن مصرفی بعد از ورزش ( )5باعث سریعتر شدن
پویایی اکسیژن مصرفی میشود و اغلب با کاهش دامنه در قسمت آهسته ( ،)7،4به کاهش خستگی به وسیله
کاهش در اندازه کسر اکسیژن عضله منجر میشود ( .)25گربینو و همکاران ( ،)7نیکول وهمکاران (،)22
نظرعلی و رضایی ( )21نشان دادند که گرمکردن میتواند افزایش سرعت فاز دو پویایی اکسیژن و کاهش کسر
اکسیژن در طی ورزش را به دنبال داشته باشد .بنابراین ،احتمال دارد گرمکردن سبب کاهش رادیکالهای آزاد
و کاهش تخریبهای لیپیدی و پروتئینی و  DNAشود و ازآنجاکه رادیکالهای آزاد نیمهعمر خیلی پایینی
دارند و اندازهگیری مستقیم آنها مشکل است ( .)1به نظر میرسد بهتر است شاخص تخریبهای اکسیداتیو که
نیمهعمر باالیی دارند اندازهگیری شود .بنابراین محقق قصد دارد اثر گرمکردن با دو شدت کم و زیاد را بر میزان
پالسمایی شاخصهای تخریب لیپیدی ،پروتئینی و  DNAبعد از فعالیت شدید اندازهگیری کند و به این سؤال
پاسخ دهد که آیا ممکن است گرمکردن بر تخریب اکسیداتیو تأثیر داشته باشد یا خیر؟ و کدامیک از این دو
نوع گرمکردن تأثیر بهتری دارد؟ همچنین میزان پالسمایی فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی نیز گرفته میشود تا
اثر تغییرات آنها نیز بر تخریبها بررسی شود.
روششناسی
 21نفر از دانشجججویان غیرورزشججکار دانشججگاه خوارزمی داوطلبانه در پژوهش حاضججر مشججارکت کردند .از
پرسجشنامه  1RPar-Qجهت ثبت میزان تندرسجتی و آمادگی جسمانی آزمودنیها استفاده شد .از آزمودنیها
خواسجته شد دو روز قبل از انجام پژوهش فعالیت بدنی خاصی انجام ندهند .یک هفته برای دورۀ اعمال متغیر
مسجتقل پژوهش جهت آشجنایی و آمادگی روانشناختی آزمودنیها و تعیین  VO2peakو شدتهای گرمکردن
در نظر گرفته شجد .آزمودنیها طی سجه جلسه و با فاصلۀ حدود  84ساعت بین جلسهها در آزمایشگاه حضور
یافتند ،بهطوریکه در هر جلسججه به صججورت متقاطع در سججه گروه چهارنفری یکی از انواع گرمکردن را انجام
دادند .در هر جلسججه خونگیری قبلاز شججروع کار درحالت اسججتراحت انجام شججد .گرمکردن گروه اول شججامل
شجشدقیقه فعالیت روی چرخ کارسجنج ( )21با شدت کم  80تا  05درصد  )20( VO2peakو گروه دوم شش
دقیقه فعالیت روی چرخ کارسجنج با شجدت زیاد  50تا  45درصد  )20( VO2peakو گروه سوم بهعنوان گروه
کنترل بدون گرمکردن بود .بعد از گرمکردن هردو گروه فعالیت شجججدید روی چرخ کارسجججنج انجام دادند که
بهصجورت اجرای متناوب شجش وهله رکابزدن  05ثانیهای روی چرخه کارسنج با  055وات و بازیافت فعال
 05ثانیهای با  85وات در بین وهلههای تمرینی بود ( .)28گروه سجججوم نیز بدون گرمکردن فعالیت شجججدید را
اجرا کرد .دو سجاعت پساز پایان فعالیت شدید خونگیری انجام شد .در هرجلسه جای آزمودنیها در گروهها
1. Revised Physical Activity
Readiness Questionnaire
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عوض میشجد تا اثر یادگیری حفف شود .ولی دادهها بهصورت یک گروه در سه حالت وارد نرم افزار میشد.
در طول دورۀ عملیات پژوهش مصرف دارویی آزمودنیها کنترل شد.
روشهاي اندازهگيري  :VO2peakاین کار با استفاده دستگاه گاز آنالیزر ( Meta Max 3Bساخت شرکت
Cortexآلمان) و آزمون فزاینده انجام شد .آزمون فزاینده شامل اجرای سهدقیقه پدالزدن بدون بار روی چرخ
کارسجنج ( Monak E939ساخت کشور سوئد) ،سپس افزودن  05وات ( )Wبار در هر دقیقه تا واماندگی
کامل آزمودنیها از ادامه آزمون بود .سرعت پدالزدن بین  55تا  rpm 75بود .طی این آزمون فزاینده دادههای
تبادل گازهای ریوی بهصججورت نفس به نفس جمعآوری شججد .باالترین میانگین  VO2در  05ثانیه آخر هنگام
واماندگی آزمودنیها در آزمون فزاینده بهعنوان VO2peakمحاسجبه شجد ( .)20شجدتهای گرمکردن برحسب
وات از روی نمودار محاسبه شد.
اندازهگيريهاي آزمایشگگهاهی :پساز خونگیری به اندازه  0میلیلیتر از ورید ،کل خون هپارینی به مدت 25
دقیقه با  055دور در دقیقه سجانتروفیوژ شجد و پالسما جدا شد و پس از آن گلبولهای قرمز چهاربار به وسیله
محلول  5/7درصد کلرید سدیم شستشو داده شد و گلبولهای قرمز لیزشده جدا گردید.
سنجش مالونديآلدئيد ( :)1MDAغلظت مالون دی آلدئید در پالسما به وسیلۀ روش دستگاه کروماتوگرافی
مایع با عملکرد باال (مدل )crystal 200; Beckman Instrument Inc :اندازهگیری شججد ( .)20سججنجش
کربونیجل–پروتئین براسجججاس واکنش گروه کربونیجل پروتئینهجای بجا  DNHPکه به تولید هیدروژنها منجر
میشجود انجام میگیرد و جفب آن در  055نانومتر و برحسجب  µmol/mg.pاندازهگیری شد ( .)25سنجش
-4هیدروکسجی -1دزوکسجی گوانوزین به وسجیلۀ محلولهای کیت اسجتخرا DNA ،،لکوسیتها استخرا ،و
تحجت اثر 5/4واحجد آنزیم -P1نوکلئجاز و یک واحد آنزیم اسجججید فسجججفاتاز در محلول حاوی یک میلیمول
 EDTAو  25میلیمول اسججتات سججدیم ( )PH=8.0و شججرایط  05 0Cبه مدت  05دقیقه قرارگرفت .سججپس
مجموعه در  20555دور در دقیقه به مدت  0دقیقه سجانتریفیوژ شجده محلول رویی فیلتر شد محلول فیلترشده
به سجتون دستگاه  HPLCتزریق گردید .استاندارد  8-OH-dGبا غلظت  0نانوگرم بر میلیلیتر نیز به دستگاه
تزریق شججد و او ،اسججتاندارد آن ثبت گردید .براسججاس زمان بازدارندگی در سججتون  ODS-Ultrasphereبه
ابعجاد  4.6×250 nmمجهز بججه دتکتور الکتروکمیکججال و سجججطح زیر منحنی ،غلظججت نمونجه اسجججتججانججدارد
برحسب  µmol/mg.pارزیابی شد ( .)24سنجش آنزیم سوپراکسید دیسموتاز براساس روش فلوه و اوتینگ
( )27و سججنجش کاتاالز براسججاس روش ائبی ( )15و سججنجش گلوتاتیون پراکسججیداز براسججاس روش پاگلیا و
والنتاین انجام شججد ( .)12فعالیت نهایی هرسججه آنزیم برحسججب واحد بر گرم در هموگلوبین ( )U/g.HBبیان
شد.

1 . Malondialdehyde
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تحليل آماری

برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روشهای آماری توصججیفی و اسججتنباطی اسججتفاده شججد .چون کالً یک گروه
داشجتیم و برای حفف اثر یادگیری آن را به سجه گروه در هر جلسجه و در سجه جلسه بهصورت متقاطع تقسیم
کردیم ،همسججانسججازی گروهها الزم نبود و دادهها بهصججورت یک گروه در سججه حالت وارد نرمافزار شججد.
نرمالبودن توزیع دادهها ازطریق آزمون کولموگروف – اسججمیرنوف 2تحت بررسججی قرار گرفت .جهت آزمون
فرضجیههای پژوهش از روش تحلیل واریانس با اندازهگیریهای تکراری 1در سجطح معنی داری  5/50استفاده
شجد .از آزمون تعقیبی  0LSDبرای تشخیص اختالف هریک از میانگینها استفاده شد .کلیه عملیات آماری با
استفاده از نرمافزار  SPSS16انجام گرفت.
یافتهها
میانگین و انحراف استاندارد مشخصات فردی آزمودنیها در جدول  2آمده است.
جدول .4میانگین  ±انحراف استاندارد اطالعات آماري مشخصات نمونۀ پژوهش
شاخص

(VO2peakمیلیلیتر بر
تعداد

سن (سال)

وزن(کیلوگرم)

قد(سانتیمتر)

گروه

کیلوگرم
در دقیقه)

غیرورزشکار

21

10/10±2/52

51/51±4/05

258/00±0/20

05/101±8/400

بار کار در شدت کم

بار کار در شدت

(وات)

زیاد (وات)

08/04±20/528

220/05±11/272

میانگین و انحراف استاندارد میزان استراحتی متغیرها در هرجلسه در جدول  1و نتایج تحلیل واریانس یکطرفه
همراه با میانگین تغییرات متغیرها نسبت به حالت استراحتی و همچنین آزمون تعقیبی  LSDبهصورت عالئم
روی میانگین تغییرات در جدول  0نشان داده شده است .تفاوت معنیداری در میزان تغییرات مالون دی آلدئید
نسبت به حالت استراحتی بین سه گروه وجود داشت ( .)P< 5/50آزمون تعقیبی  LSDنشان داد مالون دی
آلدئید با اجرای گرمکردن با شدت کم نسبت به گرمکردن با شدت زیاد بهطور معنیداری کمتر بود (،)P<5/50
اما نسبت به حالت بدون گرمکردن تفاوت معنیداری نداشت .کربونیل-پروتئین و -4هیدروکسی-1دزوکسی
گوانوزین در گروه بدون گرمکردن نسبت به دو گروه گرمکردن با شدت زیاد و کم بهطور معنیداری کمتر بود
( .)P<5/50نتایج آزمون تعقیبی در آنزیم  SODدرحالت گرمکردن با شدت کم نسبت به حالت گرمکردن با
شدت زیاد بهطور معنیداری کمتر بود ( .)P<5/50اما نسبت به حالت بدون گرمکردن تفاوت معنیداری
نداشت .تغییرات  CATو  GPXدرحالت بدون گرمکردن نسبت به دو حالت گرمکردن با شدت زیاد و کم
بهطور معنیداری کمتر بود (.)P<5/50

3. Least Significant Difference

2. Analysis of Variance With
)Repeated Measure (ANOVA R.M

0

1. Kolmogorov- Smirnov
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جدول  .5میانگین  ±انحراف استاندارد میزان استراحتي متغیرها در هر جلسه
جلسه ها

متغییرها

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

مالون دی آلدئید٭

1/80±5/10

0/75±5/00

8/71±2/50

کربونیل  -پروتئین٭

0/70±5/51

4/72±2/20

22/02±2/00

-4هیدروکسی-1دزوکسیگوانوزین٭

4/54±5/00

25/55±5/71

21/14±2/27

سوپر اکسید دیسموتاز ()SOD٭٭

1/84±5/10

0/50±5/17

0/74±5/80

20/00±2

25/54±2/08

12/00±0/15

02/80±1/20

00/00±1/04

88/12±0/50

کاتاالز ()CAT٭٭
گلوتاتیون پراکسیداز ()GPX٭٭

٭ دادهها برحسب  µmol/mg.pگزارش شده است.

٭٭دادهها برحسب واحد بر گرم در هموگلوبین ( )U/g.HBگزارش شده است.

جدول .9اطالعات آمارهها و میانگین ±انحراف استاندارد متغیرها نسبت به حالت استراحتي
انواع گرم کردن
متغییرها

آمارهها

گرم کردن با شدت کم

گرم کردن با شدت زیاد

بدون گرم کردن

F

تغییرات مالوندیآلدئید

ᶜ5/11±2/05

ᶜ5/08±1/52

5/08±2/00

5/11

5/528

تغییرات کربونیل-پروتئین

ᶜ5/54±0/01

ᶜ2/07±8/20

2/50±1/01

8/47

5/507

ᶜ5/75±0/28

ᶜ2/22±0/80

5/40±1/85

0/58

5/554

تغییرات SOD

ᵇ5/24±5/70

ᶜ5/88±2/02

5/15±2/50

0/40

5/514

تغییرات CAT

ᶜ5/57±0/07

ᶜ2/08±8/17

5/77±1/02

0/84

5/521

تغییرات GPX

ᶜ5/75±5/10

ᶜ0/08±7/10

2/11±0/85

0/17

5/515

تغییرات-4هیدروکسی-1
دزوکسیگوانوزین

† در سطح  3/32معني دار ميباشد ª .با گرم کردن با شدت کم تفاوت معني داري داشت.
داري داشت.

مقدار P
†
†

†

†
†
†

 ᵇبا گرم کردن با شدت زیاد تفاوت معني

 ᶜبا بدون گرم کردن تفاوت معني داري داشت.

بحث
هدف پژوهش حاضجر بررسی تأثیر گرمکردن با دو شدت متفاوت بر میزان پالسمایی آنزیمهای ضد اکسایشی
و شججاخصهای تخریب لیپیدی ،پروتئینی و  DNAبعد از فعالیت شججدید در دانشجججویان غیرورزشججکار بود.
ازآنجاکه پژوهشجی که اثر گرمکردن را بر تخریبهای اکسجیداتیو و آنزیم های ضجد اکسایشی به طور مستقیم
بررسجی کند یافته نشد .سعی میشود رابطه بین تخریبها و کسر اکسیژن و همچنین کسر اکسیژن با گرمکردن
با هم بررسجی شجود .میزان تغییرات پالسجمایی مالون دی آلدئید نسبت به حالت استراحت در پژوهش حاضر
معنیدار بود و میجانگین حجالجت گرمکردن با شجججدت کم کمتر از دو حالت دیگر بوده و میانگین حالت بدون
گرمکردن کمتر از حالت گرمکردن با شجججدت زیاد بود .التان و همکارانش ( )1557و مانجو آنتونی و تی .جی.
جیمز ( ) 1525نشجان دادند که هیپوکسی باعث افزایش میزان باالی تخریب لیپیدی (مالون دی آلدئید) و میزان
 2TBARSمیشود ( ،)10،11برای اینکه استرس اکسایشی درنتیجه ورزش واماندهساز و شدید سطوح باالیی
1. Thiobarbituric Acid
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از تخریب لیپیدی ایجاد میکند و سطوح  MDAافزایش مییابد ( .)0هیپوکسی عضالنی باعث تولید رادیکال
سجوپراکسجید و هیدروکسید میشود ( )18،0و گونههای واکنشپفیر اکسیژن شامل سوپراکسید ،هیدروکسید و
پراکسجججید هیدروژن میتوانند آغازکننده و انتشجججاردهنده واکنشهای تخریب اکسجججیداتیو لیپیدی باشجججند (.)0
ازطرفی ،مارتین باچیت و همکاران ( ،)1557گئور و همکاران ( )1555از پژوهش درباره انسجججان و اسجججبها
نشان دادند که گرمکردن با شدت کم باعث کاهش کسر اکسیژن بیشتری نسبت به بدون گرمکردن و گرمکردن
با شدت زیاد میشود ( .)10،10همچنین ،اندرو .ام .جونس آ و همکاران ( )1554و مارکو بورنلی و همکاران
( )1555نشجان دادهاند که گرمکردن با شدت زیاد بر کسر اکسیژن ( کاهش  VO2مؤلفه آهسته پویایی اکسیژن
) تأثیری ندارد ( .)15،5البته در پژوهشهای اندکی نشجان داده شجده که بر کاهش کسجر اکسیژن مؤثر است که
در این نوع پژوهشها پروتکل گرمکردن و شججدت متفاوت بود .در پژوهش حاضججر احتماالً چون گرمکردن با
شجدت کم باعث کاهش کسجر اکسجیژن و هیپوکسجی عضجالنی میشجود و این نیز سبب کاهش تولید رادیکال
سجوپراکسید و هیدروکسید میگردد ،بنابراین ممکن است سبب کاهش تولید مالون دی آلدئید شده باشد .ولی
در حالت گرمکردن شجدید در افراد غیرورزشجکار احتماالً کسجر اکسیژن کاهش نمییابد ،بلکه بهعلت افزایش
مصججرف اکسججیژن و مصججرف انرژی هوازی بیشججتر ،این شججدت گرمکردن خود سججبب تولید رادیکالهای آزاد
بیشججتری میشججود .با اینکه میانگین حالت گرمکردن با شججدت کم از حالت بدون گرمکردن کمتر بود ،تفاوت
معنیدار نبود ،بنابراین شجاید رادیکالهای آزاد حاصجل از کسر اکسیژن خیلی زیاد نبوده است که اثر گرمکردن
پررنگتر شججود .در این پژوهش میانگین تغییرات کربونیل-پروتئین و -4هیدروکسججی  -1دزوکسججیگوانوزین
نسججبت به حالت اسججتراحتی در هردو حالت گرمکردن باالتر از حالت بدون گرمکردن بود .برای اینکه تخریب
پروتئینها بهوسجیله اکسیداسیون مستقیم آمینو اسیدهای خاص یا گسستگی ساختار پروتئینها درنتیجه اختالل
در فعالیت بیولوژیکی یا تغییر در سجاختارهای دوم و سجوم پروتئینی رخ میدهد و پروتئینها میتوانند توسط
گونههای واکنشپفیر اکسجیژن مشجتقشده از غشا یا تولیدشده بهوسیلۀ مراحل آبی مثل نیترید اکساید ،رادیکال
هیدروکسیل یا پراکسید هیدروژن و رادیکالهای آلکوکسی یا پراکسی و رادیکالهایی با مرکزیت کربنی هدف
حمله قرار بگیرد و تخریب شوند ( .)14همچنین ،تخریب  DNAدر اثر حمله رادیکالهای هیدروکسیل روی
میدهد ( .)17چنانکه بکتیک اورسجکاوی و همکاران ( )1522درباره بیماران نشجان دادند که هیپوکسی باعث
تغییر معنیداری در میزان  -4هیدروکسجی  -1دزوکسجی گوانوزین نمیشود ( ،)05بنابراین چون رادیکالهای
آزادی که باعث تولید کربونیل-پروتئین و -4هیدروکسی -1دزوکسی گوانوزین میشوند رادیکالهای تولیدی
از طریق کسججر اکسججیژن متفاوتاند .بنابراین ،ممکن اسججت گرمکردن بر رادیکالهای تولیدکننده این تخریبها
مانند هیدروکسجیل و پراکسجید هیدروژن تأثیر نداشجته باشد بلکه خود نیز سبب تولید این نوع رادیکالها شده
باشجججد .برای اینکه در هر دو حالت گرمکردن شجججش دقیقه فعالیت بهعنوان گرمکردن بیشجججتر از حالت بدون
گرمکردن داشججتند و شججاید مصججرف اکسججیژن و انرژی زیاد در این شججش دقیقه باعث افزایش تولید این نوع
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تخریبها در گرمکردن شده باشد .همچنین ،همانند مالون دی آلدئید در گرمکردن با شدت زیاد ،احتماالً کسر
اکسیژن کاهش نیافته است و باعث تولید تخریب بیشتری حتی از گرمکردن با شدت کم شده است.
در پژوهش حاضججر میانگین تغییرات سججوپراکسججید دیسججموتاز ( )SODنسججبت به حالت اسججتراحتی ،درحالت
گرمکردن با شدت کم پایینتر از حالت گرمکردن با شدت زیاد و بدون گرمکردن بود و حالت بدون گرمکردن
نیز پایینتر از گرمکردن با شدت زیاد بود .آنزیمهای ضداکسایشی به صورت انتخابی در یک جلسه ورزشی با
فعالیت شجدید و بسجته به اسجترس اکسایشی تحمیلی به بافتها عالوه بر سایر سیستمهای ضد اکسایشی بدن
فعال میشججوند .بنابراین آنزیمهای ضججد اکسججایشججی  GPX ،SODو  CATاولین سججد دفاعی بدن دربرابر
گونههای واکنشپفیر اکسیژن هنگام فعالیتهای ورزشی هستند .همچنین ،یافتههای بیشتر پژوهشها حاکی از
آن اسجت که فعالیت این آنزیمها در پاسجخ به فعالیتهای ورزشی در بدن انسان تغییر میکنند ( .)02مطالعات
بسجیاری نشجان دادهاند که ورزش شجدید میزان  SODرا در بدن باال میبرد .بهگونهای که پولسون و همکاران
( )2777افزایش در فعالیت  SODرا به دنبال چهار هفته تمرین اسججتقامتی در مقایسججه با گروه کنترل نشججان
دادهاند .بیشتر پژوهشها افزایش در فعالیت  SODرا درنتیجه تمرینهای ورزشی نشان دادهاند که این افزایش
احتماالً ناشجی از افزایش تولید رادیکالهای سوپراکسید ناشی از فعالیت ورزشی است ( .)28فهم سازوکارهای
مؤثر در افزایش فعالیت آنزیمهای ضججداکسججایشججی به صججورت مقولهای بحثبرانگیز باقی مانده اسججت .یافتهها
نشجان میدهد کاهش در سجطوح  mRNAآنزیمهای ضجداکسجایشی با افزایش میزان  SODو  GPXهمراه
بوده و مشجخص شجده است که تمرینهای ورزشی ممکن است سبب تعدیل پس ترجمهای برای این آنزیمها
شود .همچنین مشاهده شده است که ورزش شدید میتواند بهصورت خاصی آنزیمهای ضداکسایشی را بدون
سجاخت پروتئینهای جدید فعال کند ،که این ممکن اسجت ناشجی از ساخت و خخیره آنزیمهای ضداکسایشی
بهصورت نوعی سازگاری با فعالیتهای ورزشی در سلولهای بدن برای رویارویی با استرس اکسیداتیو پیش
رو باشجد .یکی از مسیرهای مهم درگیری که توسط  ROSتحریک میشود ،مسیرسیگنالی  NF-kBاست که
اخیراً نشجان داده شجده اسجت مسجیر سجیگنالی  NF-kBدر فعالیت شجدید در عضجالت اسکلتی رتها سبب
افزایش بیان  MnSODو آنزیمهای درگیر در دفاع آنتیاکسجیدانی میشود .همچنین با توجه به پژوهشها به
نظر میرسجد سجطوح باالی آنزیمهای ضجداکسایشی نشاندهنده باالتربودن قدرت دفاعی بدن دربرابر تخریب
اکسجایشجی نیسجت ،بلکه بیشجتر مبین میزان خطر بالقوهای اسجت که ساختارهای مختل

بدن را تهدید میکند

( .)00شجججاید سجججازوکار افزایش تولید  SODدر هیپوکسجججی فاکتورهای هیپوگزانتین و گزانتین در شجججرایط
هیپوکسجی -اکسججیژنگیری مجدد باشججد ( .)11التان و همکاران ( )1557و راوی کیران ( )1550افزایش تولید
SODرا در عضجالت اسکلتی ،قلبی و عضالت ریه در شرایط هیپوکسی مشاهده کردهاند ( .)08،11با توجه به
مطالب باال و افزایش تولید رادیکالهای آزاد سوپر اکسید و هیدروکسید در ورزش و کسر اکسیژن (هیپوکسی
عضجالنی) ،به نظر میرسد در پژوهش حاضر میانگین اندکِ تغییرات  SODدر گرمکردن با شدت کم به دلیل
تأثیر گرمکردن بر کاهش تولید رادیکالهای آزاد سجوپر اکسید و هیدروکسید بوده است که رادیکال آزاد سوپر
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اکسجید کم باعث تولید  SODکمتری شجده اسجت .ولی در گرمکردن با شدت زیاد چون شدت گرمکردن باال
بوده نه تنها باعث کاهش کسجر اکسیژن و رادیکال آزاد سوپر اکسید نشده ،بلکه باعث تولید رادیکال آزاد زیاد
و درنتیجه  SODبیشتری شده است.
در پژوهش حاضر میانگین تغییرات  CATو  GPXنسبت به حالت استراحت در گرمکردن با شدت زیاد
بیشتر از هر دو حالت دیگر و در گرمکردن با شدت کم نیز بیشتر از بدون گرم کردن بود .نقش اصلی کاتاالز
دفع پراکسید هیدروژن تولیدشده در پراکسیزومها است .وقتی غلظت پراکسید هیدروژن باال میرود نقش
کاتالیکی کاتاالز برجسته میشود که درنتیجه آن ،پراکسید هیدروژن به اکسیژن و آب تجزیه میشود .همچنین،
GPXاحیای پراکسید هیدروژن و هیدرو پراکسید آلی را با استفاده از  GSHبه عنوان دهنده الکترون به ترتیب
به آب و الکل کاتالیز میکند .هر چند گلوتاتیون پراکسیداز و کاتاالز برای سوبسترای پراکسید هیدروژن
همپوشانی دارند ،گلوتاتیون پراکسیداز (دستکم در پستانداران) نسبت به کاتاالز میل ترکیبی بیشتری با پراکسید
هیدروژن در غلظتهای پایین دارد ( .)00،00همانطور که قبالً بیان کردیم ،کسر اکسیژن باعث تولید
رادیکالهای سوپر اکسید و هیدروکسید میشود و گرمکردن با کاهش کسر اکسیژن به کاهش تولید این نوع
رادیکالهای آزاد میانجامد ،درحالیکه بر میزان پراکسید هیدروژن و هیدرو پراکسید آلی تأثیر چندانی ندارد تا
سبب کاهش آن و درنتیجه کاهش  CATو  GPXشود .ازطرفی ،هردو گرمکردن چون شش دقیقه بیشتر از
بدون گرمکردن فعالیت کردند و مصرف اکسیژن و انرژی بیشتری نسبت به حالت بدون گرمکردن داشتند،
ممکن است میزان پراکسید هیدروژن و هیدرو پراکسید آلی در هر دو شدت گرمکردن افزایش یافته باشد.
همانطور که در باال اشاره شد ورزش شدید میتواند با تولید رادیکالهای آزاد بهصورت خاصی آنزیمهای ضد
اکسایشی را بدون ساخت پروتئینهای جدید فعال کند .بنابراین احتمال دارد با افزایش تولید رادیکالهای آزاد
در شش دقیقه گرمکردن میزان  CATو  GPXنیز متناسب با آن افزایش یافته باشد .همچنین به نظر میرسد
در گرمکردن با شدت زیاد ،شدت گرمکردن برای افراد غیر ورزشکار زیاد بوده است و با افزایش اکسیژن
مصرفی و انرژی نسبت به دو حالت دیگر باعث تولید رادیکالهای آزاد بیشتر و متناسب با آن باعث تولید
 CATو  GPXبیشتری نسبت به گرمکردن با شدت کم شده باشد.
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براساس یافتههای پژوهش حاضر گرمکردن با شدت کم میتواند باعث کاهش تخریب لیپیدی شود ،ولی باعث
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تخریبها افزایش و کاهش یافتند .در پژوهش حاضر کاهش تولید رادیکالهای آزاد سوپر اکسید در اثر گرمکردن
با شدت کم نشاندهنده کاهش تخریب لیپیدی بوده است ،ولی دیگر آنزیمها با افزایش گونههای دیگر
رادیکالهای آزاد و تخریبها افزایش یافتهاند .بنابراین از لحاظ تخریبهای اکسیداتیو استفاده از گرمکردن با
شدت کم بر تخریب لیپیدی که بیشتر در ورزش رخ میدهد مؤثر است .ولی بر تخریبهای دیگر تأثیر چندانی
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 درنهایت.ندارد و نیز استفاده از گرمکردن با شدت کم در افراد غیرورزشکار بیشتر از گرمکردن با شدت زیاد بود
 مدت زمان گرمکردن نیز به صورت تعدیلی بههمراه،پیشنهاد میشود در مطالعات آتی عالوه بر بررسی شدت
شدت گرمکردن با استفاده از اندازه گیری میزان اکسیژن مصرفی و انرژی مصرفی لحاظ شود تا زمان گرمکردن
.عامل افزایش تخریب در گرمکردن با شدت باال نسبت به شدتهای پایین نباشد
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