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چکيده
ای.ان. پروتئيني و دی،هدف این پژوهش بررسي تأثير گرمکردن با دو شدت متفاوت بر ميزان پالسمایي آنزیمهای ضد اکسایشي و شاخصهای تخریب ليپيدی
 ابتدا ميزان. نفر از دانشجویان غيرورزشکار دانشگاه خوارزمي برای پژوهش انتخاب شدند21 .بعد از فعاليت شدید در دانشجویان غيرورزشکار بود
 سپس آزمودنيها در سه.آزمودنيها با دستگاه گازآناليزر روی چرخ کارسنج اندازهگيری و ميزان کار در شدتهای کم و زیاد گرمکردن محاسبه شدVO2peak
 در ابتدای هرجلسه خونگيری استراحتي. ساعت به سه گروه گرمکردن با شدت کم و گرمکردن با شدت زیاد و بدون گرم کردن تقسيم شدند84 جلسه با فاصله
) را بهمدت ششدقيقه انجام دادند سپس اجرای فعاليت شدید آغاز شد و گروه دومVO2peak %80-%05(  گروه اول گرمکردن با شدت کم، سپس.انجام شد
 دو.) و سپس فعاليت شدید را انجام دادند و گروه سوم مستقيم بدون گرمکردن فعاليت شدید را انجام دادندVO2peak %50-%45( گرمکردن با شدت زیاد
 از تحليل واریانس اندازهگيریهای. در روزهای دیگر بهصورت متقاطع جای اعضای گروهها عوض شد.ساعت پس از فعاليت شدید خونگيری صورت گرفت
-4 پروتئين و- کربونيل،MDA  یافتههای پژوهش نشان داد که بين ميانگين تغييرات. برای تجزیه و تحليل آماری استفاده شدLSD مکرر و آزمون تعقيبي
 نسبت به حالت استراحتي در سه حالتGPX  وCAT ،SOD دزوکسي گوانوزین و همچنين بين ميانگين تغييرات آنزیمهای ضد اکسایشي-1 هيدروکسي
. ولي این کاهش معنيدار نبود. در حالت گرمکردن با شدت کم کمتر از حالتهای دیگر بودSOD  وMDA  ميانگين تغييرات.تفاوت معنيداری وجود داشت
 نتایج پژوهش نشان داد که گرمکردن با شدت کم ميتواند.متغيرهای دیگر در حالت بدون گرمکردن کمترین مقدار و در گرمکردن شدید بيشترین مقدار را داشتند
. گرمکردن با شدت زیاد نيز ميتواند باعث افزایش هر سه نوع تخریب شود. اثری نداردDNA  ولي بر تخریب پروتئيني و،تخریب ليپيدی را کاهش دهد
.بنابراین در مردان غيرورزشکار گرمکردن با شدت کم بهتر از شدت زیاد است
. فعاليت شدید،DNA  تخریب، تخریب پروتئيني، تخریب ليپيدی، آنزیمهای ضد اکسایشي، گرمکردن:واژههای کلیدی

Effect of different intensity warm up on plasma antioxidant enzymes and damage
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Abstract
The aim of this research was 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. Firstly, 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. After a week subjects in the three sessions with 48 hours interval which in each session
divided to three groups of warm up with low and high intensity and non-warm up group that performed high intensity
exercise. In each session resting blood sampling performed then first group warm up with low intensity (45-50% VO2peak)
for six minutes and then perform intensive activity and 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
performed after two hours of the intensive activity. In other sessions changed place of members in groups by cross design
method. Using analysis of variance with repeated measuring and the LSD test for statistic analyze. The results showed
that the between MDA, carbonyl-protein and 8-hydroxy-2-deoxy Guanosine and also antioxidant enzymes SOD, CAT and
GPX main difference than rest in three state have significant value. 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
damage. Therefore low intensity warm up in non-athlete males better than the high intensity warm up.
Keywords: warm up, antioxidant enzymes, lipid damage, protein damage, DNA damage, intensive activity
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مقدمه
تشکيل رادیکالهای آزاد نتيجه طبيعي حاصل از متابوليسم اکسيداتيو در عضالت اسکلتي و قلبي است .تقریباً
 1تا  0درصد از اکسيژن جاری در دستگاه انتقال الکترون تبدیل به آنيون سوپر اکسيد ( )O2-و دیگر گونههای
جفتنشده دارند و ميتوانند به صورت مستقل در همه سلولهای زنده توليد شوند .منشأ بيشتر رادیکالهای
آزاد در محيط بدن گونههای فعال اکسيژن یا گونههای فعال نيتروژن ( 1)RNSاست ROS .شامل رادیکالهای
آزاد وابسته به اکسيژن ازجمله سوپراکسيد ،هيدروکسيل ( ،)OH.-الکو اکسيل ( ،)RO.پراکسيل ( )ROO.و
هيدرو پراکسيل ( )ROOH.و  RNSشامل رادیکالهای آزاد نيتریک اکسيد ( )NO.و نيتروژن دی اکسيد
( )NO2.و اکسيدان قوی پراکسي نيتریک ( .)1( (ONOO.hsjبا افزایش جریان اکسيژن در ميتوکندری در
هنگام ورزش انتظار ميرود توليد  ROSدر ماهيچههای قلبي و اسکلتي افزایش یابد .برای اثبات این مطلب
توليد رادیکالهای آزاد در بافت هموژن قلب موشهای صحرایي که تحت ورزش درماندهساز  05دقيقهای
قرار گرفته بودند افزایش نشان داد و این  05دقيقه انقباض پيوسته تکراری در عضو عقبي موش صحرایي باعث
افزایش توليد رادیکالهای آزاد سياهرگي به اندازه  55درصد سطح استراحتي شد ( .)0در سال  ،2754دیالرد
و همکاران برای اولينبار نشان دادند که فعاليت دوچرخهسواری به مدت  05دقيقه با  10تا  50درصد
 VO2maxباعث پراکسيداسيون ليپيدی حاصل از رادیکالهای آزاد ميشود .آنها افزایش  2/4برابری را در سطح
پنتان بازدمي مشاهده کردند ( .)1یکي از سازوکار که باعث توليد رادیکالهای آزاد ميشود عبارت است از
افزایش رهایش هورمونهای کاتاکوالمين در هنگام ورزش که با اکسيداسيون خودکار و همچنين آسيبهای
عضالني بعدی در ورزش (در کوفتگي تأخيری) بهلحاظ التهاب سبب آزادشدن سوپر اکسيد از نوتروفيل
 NADHاکسيداز ميشود .سازوکار دیگری که در دورههای ورزش شدید موجب افزایش استرس اکسيداتيو
ميشود مربوط به هيپوکسي و اکسيژنگيری مجدد در ماهيچههای فعال است که در یک چرخه انقباض و
استراحت عمل ميکنند .در طي انقباض ،رگها فشرده ميشود و وضعيت ایسکمي رخ ميدهد که همان
هيپوکسي است .در طي استراحت ،جریان دوباره خون و اکسيژنگيری مجدد بعد از هيپوکسي احتماالً موجب
کاهش برابر تجمع در زنجيره الکتروني ميتوکندریایي شود و درنتيجه پدیدهای که به "کاهش استرس" معروف
است رخ ميدهد .در اکسيژنگيری دوباره ،کاهش پيدرپي در مونو -الکترونيک ميتواند تبدیل مولکول اکسيژن
به رادیکال سوپر اکسيد را افزایش دهد ( .)8مککورد نشان داد که طي فقدان اکسيژن توليد گونههای آزاد
اکسيژن ازجمله سوپراکسيد و هيدروژن پراکسيدو به مقدار کمي هيدروکسيل رادیکال افزایش ميیابد (.)0
همچنين مانجو آنتوني و تي .جي .جيمز با سه ساعت هيپوکسي و به دنبال آن اکسيژنگيری مجدد روی چهار
بخش مغز موشهای صحرایي نشان دادند که هيپوکسي باعث کاهش معنيداری در فعاليت آنتياکسيدانهای
گلوتاتيون،کاتاالز0 GPX ،و  8 SODو افزایش تخریب ليپيدی ميشود ( .)0ازآنجایيکه کسر اکسيژن یا
3 . Glutathione Peroxidase
4 . Superoxide Dismutas

1

1 . Reactive Oxygen Species
2 . Reactive Nitrogen Species

Downloaded from jsmt.khu.ac.ir at 14:13 IRST on Monday January 21st 2019

فعال اکسيژن ( )2ROSميشود ( .)2رادیکالهای آزاد گونههای شيميایي فعالي هستند که یک یا چند الکترون

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،9بهار و تابستان 4991

هيپوکسي عضالني جزء خانوادۀ فقدان اکسيژن و هيپوکسي طبقهبندی ميشود ،کسر اکسيژن نيز ميتواند باعث
توليد رادیکالهای آزاد شود ( .)0ازطرفي گرمکردن به منزلۀ مداخله در پژوهشهای مربوط به محدودیتهای
ریوی تنفسي (بهوسيله مداخله در کار عضله) و افزایش اکسيژن مصرفي بعد از ورزش ( )5باعث سریعتر شدن
کاهش در اندازه کسر اکسيژن عضله منجر ميشود ( .)25گربينو و همکاران ( ،)7نيکول وهمکاران (،)22
نظرعلي و رضایي ( )21نشان دادند که گرمکردن ميتواند افزایش سرعت فاز دو پویایي اکسيژن و کاهش کسر
اکسيژن در طي ورزش را به دنبال داشته باشد .بنابراین ،احتمال دارد گرمکردن سبب کاهش رادیکالهای آزاد
و کاهش تخریبهای ليپيدی و پروتئيني و  DNAشود و ازآنجاکه رادیکالهای آزاد نيمهعمر خيلي پایيني
دارند و اندازهگيری مستقيم آنها مشکل است ( .)1به نظر ميرسد بهتر است شاخص تخریبهای اکسيداتيو که
نيمهعمر باالیي دارند اندازهگيری شود .بنابراین محقق قصد دارد اثر گرمکردن با دو شدت کم و زیاد را بر ميزان
پالسمایي شاخصهای تخریب ليپيدی ،پروتئيني و  DNAبعد از فعاليت شدید اندازهگيری کند و به این سؤال
پاسخ دهد که آیا ممکن است گرمکردن بر تخریب اکسيداتيو تأثير داشته باشد یا خير؟ و کدامیک از این دو
نوع گرمکردن تأثير بهتری دارد؟ همچنين ميزان پالسمایي فعاليت آنزیمهای آنتياکسيداني نيز گرفته ميشود تا
اثر تغييرات آنها نيز بر تخریبها بررسي شود.
روششناسی پژوهش
 21نفر از دانشجججویان غيرورزشججکار دانشججگاه خوارزمي داوطلبانه در پژوهش حاضججر مشججارکت کردند .از
پرسجشنامه  1RPar-Qجهت ثبت ميزان تندرسجتي و آمادگي جسماني آزمودنيها استفاده شد .از آزمودنيها
خواسجته شد دو روز قبل از انجام پژوهش فعاليت بدني خاصي انجام ندهند .یک هفته برای دورۀ اعمال متغير
مسجتقل پژوهش جهت آشجنایي و آمادگي روانشناختي آزمودنيها و تعيين  VO2peakو شدتهای گرمکردن
در نظر گرفته شجد .آزمودنيها طي سجه جلسه و با فاصلۀ حدود  84ساعت بين جلسهها در آزمایشگاه حضور
یافتند ،بهطوریکه در هر جلسججه به صججورت متقاطع در سججه گروه چهارنفری یکي از انواع گرمکردن را انجام
دادند .در هر جلسججه خونگيری قبلاز شججروع کار درحالت اسججتراحت انجام شججد .گرمکردن گروه اول شججامل
شجشدقيقه فعاليت روی چرخ کارسجنج ( )21با شدت کم  80تا  05درصد  )20( VO2peakو گروه دوم شش
دقيقه فعاليت روی چرخ کارسجنج با شجدت زیاد  50تا  45درصد  )20( VO2peakو گروه سوم بهعنوان گروه
کنترل بدون گرمکردن بود .بعد از گرمکردن هردو گروه فعاليت شجججدید روی چرخ کارسجججنج انجام دادند که
بهصجورت اجرای متناوب شجش وهله رکابزدن  05ثانيهای روی چرخه کارسنج با  055وات و بازیافت فعال
 05ثانيهای با  85وات در بين وهلههای تمریني بود ( .)28گروه سجججوم نيز بدون گرمکردن فعاليت شجججدید را
اجرا کرد .دو سجاعت پساز پایان فعاليت شدید خونگيری انجام شد .در هرجلسه جای آزمودنيها در گروهها
1. Revised physical activity
readiness questionnaire
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پویایي اکسيژن مصرفي ميشود و اغلب با کاهش دامنه در قسمت آهسته ( ،)7،4به کاهش خستگي به وسيله
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عوض ميشجد تا اثر یادگيری حذف شود .ولي دادهها بهصورت یک گروه در سه حالت وارد نرم افزار ميشد.
در طول دورۀ عمليات پژوهش مصرف دارویي آزمودنيها کنترل شد.
روشهای اندازهگیری  :VO2peakاین کار با استفاده دستگاه گاز آناليزر ( Meta Max 3Bساخت شرکت
کارسجنج ( Monak E939ساخت کشور سوئد) ،سپس افزودن  05وات ( )Wبار در هر دقيقه تا واماندگي
کامل آزمودنيها از ادامه آزمون بود .سرعت پدالزدن بين  55تا  rpm 75بود .طي این آزمون فزاینده دادههای
تبادل گازهای ریوی بهصججورت نفس به نفس جمعآوری شججد .باالترین ميانگين  VO2در  05ثانيه آخر هنگام
واماندگي آزمودنيها در آزمون فزاینده بهعنوان VO2peakمحاسجبه شجد ( .)20شجدتهای گرمکردن برحسب
وات از روی نمودار محاسبه شد.
اندازهگیریهای آزمایشگگگاهی :پساز خونگيری به اندازه  0ميليليتر از ورید ،کل خون هپاریني به مدت 25
دقيقه با  055دور در دقيقه سجانتروفيوژ شجد و پالسما جدا شد و پس از آن گلبولهای قرمز چهاربار به وسيله
محلول  5/7درصد کلرید سدیم شستشو داده شد و گلبولهای قرمز ليزشده جدا گردید.
سنجش مالوندیآلدئید ( :)1MDAغلظت مالون دی آلدئيد در پالسما به وسيلۀ روش دستگاه کروماتوگرافي
مایع با عملکرد باال (مدل )crystal 200; Beckman Instrument Inc :اندازهگيری شججد ( .)20سججنجش
کربونيجل–پروتئين براسجججاس واکنش گروه کربونيجل پروتئينهجای بجا  DNHPکه به توليد هيدروژنها منجر
ميشجود انجام ميگيرد و جذب آن در  055نانومتر و برحسجب  µmol/mg.pاندازهگيری شد ( .)25سنجش
-4هيدروکسجي -1دزوکسجي گوانوزین به وسجيلۀ محلولهای کيت اسجتخرا DNA ،،لکوسيتها استخرا ،و
تحجت اثر 5/4واحجد آنزیم -P1نوکلئجاز و یک واحد آنزیم اسجججيد فسجججفاتاز در محلول حاوی یک ميليمول
 EDTAو  25ميليمول اسججتات سججدیم ( )PH=8.0و شججرایط  05 0Cبه مدت  05دقيقه قرارگرفت .سججپس
مجموعه در  20555دور در دقيقه به مدت  0دقيقه سجانتریفيوژ شجده محلول رویي فيلتر شد محلول فيلترشده
به سجتون دستگاه  HPLCتزریق گردید .استاندارد  8-OH-dGبا غلظت  0نانوگرم بر ميليليتر نيز به دستگاه
تزریق شججد و او ،اسججتاندارد آن ثبت گردید .براسججاس زمان بازدارندگي در سججتون  ODS-Ultrasphereبه
ابعجاد  4.6×250 nmمجهز بججه دتکتور الکتروکميکججال و سجججطح زیر منحني ،غلظججت نمونجه اسجججتججانججدارد
برحسب  µmol/mg.pارزیابي شد ( .)24سنجش آنزیم سوپراکسيد دیسموتاز براساس روش فلوه و اوتينگ
( )27و سججنجش کاتاالز براسججاس روش ائبي ( )15و سججنجش گلوتاتيون پراکسججيداز براسججاس روش پاگليا و
والنتاین انجام شججد ( .)12فعاليت نهایي هرسججه آنزیم برحسججب واحد بر گرم در هموگلوبين ( )U/g.HBبيان
شد.

1 . malondialdehyde
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Cortexآلمان) و آزمون فزاینده انجام شد .آزمون فزاینده شامل اجرای سهدقيقه پدالزدن بدون بار روی چرخ
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تجزیه و تحليل دادههای پژوهش
برای تجزیه و تحليل اطالعات از روشهای آماری توصججيفي و اسججتنباطي اسججتفاده شججد .چون کالً یک گروه
داشجتيم و برای حذف اثر یادگيری آن را به سجه گروه در هر جلسجه و در سجه جلسه بهصورت متقاطع تقسيم
نرمالبودن توزیع دادهها ازطریق آزمون کولموگروف – اسججميرنوف 2تحت بررسججي قرار گرفت .جهت آزمون
فرضجيههای پژوهش از روش تحليل واریانس با اندازهگيریهای تکراری 1در سجطح معني داری  5/50استفاده
شجد .از آزمون تعقيبي  0LSDبرای تشخيص اختالف هریک از ميانگينها استفاده شد .کليه عمليات آماری با
استفاده از نرمافزار  SPSS16انجام گرفت.
یافتهها
ميانگين و انحراف استاندارد مشخصات فردی آزمودنيها در جدول  2آمده است.
جدول .4ميانگين  ±انحراف استاندارد اطالعات آماري مشخصات نمونۀ پژوهش
شاخص

(VO2peakمیلیلیتر بر
تعداد

سن (سال)

وزن(کیلوگرم)

قد(سانتیمتر)

گروه

کیلوگرم
در دقیقه)

غيرورزشکار

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

ميانگين و انحراف استاندارد ميزان استراحتي متغيرها در هرجلسه در جدول  1و نتایج تحليل واریانس یکطرفه
همراه با ميانگين تغييرات متغيرها نسبت به حالت استراحتي و همچنين آزمون تعقيبي  LSDبهصورت عالئم
روی ميانگين تغييرات در جدول  0نشان داده شده است .تفاوت معنيداری در ميزان تغييرات مالون دی آلدئيد
نسبت به حالت استراحتي بين سه گروه وجود داشت ( .)P< 5/50آزمون تعقيبي  LSDنشان داد مالون دی
آلدئيد با اجرای گرمکردن با شدت کم نسبت به گرمکردن با شدت زیاد بهطور معنيداری کمتر بود (،)P<5/50
اما نسبت به حالت بدون گرمکردن تفاوت معنيداری نداشت .کربونيل-پروتئين و -4هيدروکسي-1دزوکسي
گوانوزین در گروه بدون گرمکردن نسبت به دو گروه گرمکردن با شدت زیاد و کم بهطور معنيداری کمتر بود
( .)P<5/50نتایج آزمون تعقيبي در آنزیم  SODدرحالت گرمکردن با شدت کم نسبت به حالت گرمکردن با
شدت زیاد بهطور معنيداری کمتر بود ( .)P<5/50اما نسبت به حالت بدون گرمکردن تفاوت معنيداری
نداشت .تغييرات  CATو  GPXدرحالت بدون گرمکردن نسبت به دو حالت گرمکردن با شدت زیاد و کم
بهطور معنيداری 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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کردیم ،همسججانسججازی گروهها الزم نبود و دادهها بهصججورت یک گروه در سججه حالت وارد نرمافزار شججد.

تأثير گرمکردن با دو شدت متفاوت بر ميزان...

جدول  .5ميانگين  ±انحراف استاندارد ميزان استراحتي متغيرها در هر جلسه
جلسه ها

متغییرها

مالون دی آلدئيد٭

1/80±5/10

0/75±5/00

8/71±2/50

کربونيل  -پروتئين٭

0/70±5/51

4/72±2/20

22/02±2/00

-4هيدروکسي-1دزوکسيگوانوزین٭

4/54±5/00

25/55±5/71

21/14±2/27

سوپر اکسيد 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٭٭
گلوتاتيون پراکسيداز ()GPX٭٭

٭ دادهها برحسب  µmol/mg.pگزارش شده است.
٭٭دادهها برحسب واحد بر گرم در هموگلوبين ( )U/g.HBگزارش شده است.
جدول .9اطالعات آمارهها و ميانگين ±انحراف استاندارد متغيرها نسبت به حالت استراحتي
انواع گرم کردن
متغییرها

آمارهها

گرم کردن با شدت کم

گرم کردن با شدت زیاد

بدون گرم کردن

F

تغييرات مالوندیآلدئيد

ᶜ5/11±2/05

ᶜ5/08±1/52

5/08±2/00

5/11

5/528

تغييرات کربونيل-پروتئين

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

تغييرات SOD

ᵇ5/24±5/70

ᶜ5/88±2/02

5/15±2/50

0/40

5/514

تغييرات CAT

ᶜ5/57±0/07

ᶜ2/08±8/17

5/77±1/02

0/84

5/521

تغييرات GPX

ᶜ5/75±5/10

ᶜ0/08±7/10

2/11±0/85

0/17

5/515

تغييرات-4هيدروکسي-1
دزوکسيگوانوزین

مقدار P
†
†

†

†
†
†

† در سطح  3/32معني دار ميباشد.
 ªبا گرم کردن با شدت کم تفاوت معني داري داشت.
 ᵇبا گرم کردن با شدت زیاد تفاوت معني داري داشت.
 ᶜبا بدون گرم کردن تفاوت معني داري داشت.

بحث و بررسی
هدف پژوهش حاضجر بررسي تأثير گرمکردن با دو شدت متفاوت بر ميزان پالسمایي آنزیمهای ضد اکسایشي
و شججاخصهای تخریب ليپيدی ،پروتئيني و  DNAبعد از فعاليت شججدید در دانشجججویان غيرورزشججکار بود.
ازآنجاکه پژوهشجي که اثر گرمکردن را بر تخریبهای اکسجيداتيو و آنزیم های ضجد اکسایشي به طور مستقيم
بررسجي کند یافته نشد .سعي ميشود رابطه بين تخریبها و کسر اکسيژن و همچنين کسر اکسيژن با گرمکردن
با هم بررسجي شجود .ميزان تغييرات پالسجمایي مالون دی آلدئيد نسبت به حالت استراحت در پژوهش حاضر
معنيدار بود و ميجانگين حجالجت گرمکردن با شجججدت کم کمتر از دو حالت دیگر بوده و ميانگين حالت بدون
گرمکردن کمتر از حالت گرمکردن با شجججدت زیاد بود .التان و همکارانش ( )1557و مانجو آنتوني و تي .جي.
جيمز ( )1525نشجان دادند که هيپوکسي باعث افزایش ميزان باالی تخریب ليپيدی (مالون دی آلدئيد) و ميزان
0
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 2TBARSميشود ( ،)10،11برای اینکه استرس اکسایشي درنتيجه ورزش واماندهساز و شدید سطوح باالیي
از تخریب ليپيدی ایجاد ميکند و سطوح  MDAافزایش ميیابد ( .)0هيپوکسي عضالني باعث توليد رادیکال
سجوپراکسجيد و هيدروکسيد ميشود ( )18،0و گونههای واکنشپذیر اکسيژن شامل سوپراکسيد ،هيدروکسيد و
ازطرفي ،مارتين باچيت و همکاران ( ،)1557گئور و همکاران ( )1555از پژوهش درباره انسجججان و اسجججبها
نشان دادند که گرمکردن با شدت کم باعث کاهش کسر اکسيژن بيشتری نسبت به بدون گرمکردن و گرمکردن
با شدت زیاد ميشود ( .)10،10همچنين ،اندرو .ام .جونس آ و همکاران ( )1554و مارکو بورنلي و همکاران
( )1555نشجان دادهاند که گرمکردن با شدت زیاد بر کسر اکسيژن ( کاهش  VO2مؤلفه آهسته پویایي اکسيژن
) تأثيری ندارد ( .)15،5البته در پژوهشهای اندکي نشجان داده شجده که بر کاهش کسجر اکسيژن 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 اکسجيژن و هيپوکسجي عضجالني ميشجود و این نيز سبب کاهش توليد رادیکال
سجوپراکسيد و هيدروکسيد ميگردد ،بنابراین ممکن است سبب کاهش توليد مالون دی آلدئيد شده باشد .ولي
در حالت گرمکردن شجدید در افراد غيرورزشجکار احتماالً کسجر اکسيژن کاهش نميیابد ،بلکه بهعلت افزایش
مصججرف اکسججيژن و مصججرف انرژی هوازی بيشججتر ،این شججدت گرمکردن خود سججبب توليد رادیکالهای آزاد
بيشججتری ميشججود .با اینکه ميانگين حالت گرمکردن با شججدت کم از حالت بدون گرمکردن کمتر بود ،تفاوت
معنيدار نبود ،بنابراین شجاید رادیکالهای آزاد حاصجل از کسر اکسيژن خيلي زیاد نبوده است که اثر گرمکردن
پررنگتر شججود .در این پژوهش ميانگين تغييرات کربونيل-پروتئين و -4هيدروکسججي  -1دزوکسججيگوانوزین
نسججبت به حالت اسججتراحتي در هردو حالت گرمکردن باالتر از حالت بدون گرمکردن بود .برای اینکه تخریب
پروتئينها بهوسجيله اکسيداسيون مستقيم آمينو اسيدهای خاص یا گسستگي ساختار پروتئينها درنتيجه اختالل
در فعاليت بيولوژیکي یا تغيير در سجاختارهای دوم و سجوم پروتئيني رخ ميدهد و پروتئينها ميتوانند توسط
گونههای واکنشپذیر اکسجيژن مشجتقشده از غشا یا توليدشده بهوسيلۀ مراحل آبي مثل نيترید اکساید ،رادیکال
هيدروکسيل یا پراکسيد هيدروژن و رادیکالهای آلکوکسي یا پراکسي و رادیکالهایي با مرکزیت کربني هدف
حمله قرار بگيرد و تخریب شوند ( .)14همچنين ،تخریب  DNAدر اثر حمله رادیکالهای هيدروکسيل روی
ميدهد ( .)17چنانکه بکتيک اورسجکاوی و همکاران ( )1522درباره بيماران نشجان دادند که هيپوکسي باعث
تغيير معنيداری در ميزان  -4هيدروکسجي  -1دزوکسجي گوانوزین نميشود ( ،)05بنابراین چون رادیکالهای
آزادی که باعث توليد کربونيل-پروتئين و -4هيدروکسي -1دزوکسي گوانوزین ميشوند رادیکالهای توليدی
از طریق کسججر اکسججيژن متفاوتاند .بنابراین ،ممکن اسججت گرمکردن بر رادیکالهای توليدکننده این تخریبها
مانند هيدروکسجيل و پراکسجيد هيدروژن تأثير نداشجته باشد بلکه خود نيز سبب توليد این نوع رادیکالها شده
باشجججد .برای اینکه در هر دو حالت گرمکردن شجججش دقيقه فعاليت بهعنوان گرمکردن بيشجججتر از حالت بدون
1. Thiobarbituric acid
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پراکسجججيد هيدروژن ميتوانند آغازکننده و انتشجججاردهنده واکنشهای تخریب اکسجججيداتيو ليپيدی باشجججند (.)0

تأثير گرمکردن با دو شدت متفاوت بر ميزان...

گرمکردن داشججتند و شججاید مصججرف اکسججيژن و انرژی زیاد در این شججش دقيقه باعث افزایش توليد این نوع
تخریبها در گرمکردن شده باشد .همچنين ،همانند مالون دی آلدئيد در گرمکردن با شدت زیاد ،احتماالً کسر
اکسيژن کاهش نيافته است و باعث توليد تخریب بيشتری حتي از گرمکردن با شدت کم شده است.
گرمکردن با شدت کم پایينتر از حالت گرمکردن با شدت زیاد و بدون گرمکردن بود و حالت بدون گرمکردن
نيز پایينتر از گرمکردن با شدت زیاد بود .آنزیمهای ضداکسایشي به صورت انتخابي در یک جلسه ورزشي با
فعاليت شجدید و بسجته به اسجترس اکسایشي تحميلي به بافتها عالوه بر سایر سيستمهای ضد اکسایشي بدن
فعال ميشججوند .بنابراین آنزیمهای ضججد اکسججایشججي  GPX ،SODو  CATاولين سججد دفاعي بدن دربرابر
گونههای واکنشپذیر اکسيژن هنگام فعاليتهای ورزشي هستند .همچنين ،یافتههای بيشتر پژوهشها حاکي از
آن اسجت که فعاليت این آنزیمها در پاسجخ به فعاليتهای ورزشي در بدن انسان تغيير ميکنند ( .)02مطالعات
بسجياری نشجان دادهاند که ورزش شجدید ميزان  SODرا در بدن باال ميبرد .بهگونهای که پولسون و همکاران
( )2777افزایش در فعاليت  SODرا به دنبال چهار هفته تمرین اسججتقامتي در مقایسججه با گروه کنترل نشججان
دادهاند .بيشتر پژوهشها افزایش در فعاليت  SODرا درنتيجه تمرینهای ورزشي نشان دادهاند که این افزایش
احتماالً ناشجي از افزایش توليد رادیکالهای سوپراکسيد ناشي از فعاليت ورزشي است ( .)28فهم سازوکارهای
مؤثر در افزایش فعاليت آنزیمهای ضججداکسججایشججي به صججورت مقولهای بحثبرانگيز باقي مانده اسججت .یافتهها
نشجان ميدهد کاهش در سجطوح  mRNAآنزیمهای ضجداکسجایشي با افزایش ميزان  SODو  GPXهمراه
بوده و مشجخص شجده است که تمرینهای ورزشي ممکن است سبب تعدیل پس ترجمهای برای این آنزیمها
شود .همچنين مشاهده شده است که ورزش شدید ميتواند بهصورت خاصي آنزیمهای ضداکسایشي را بدون
سجاخت پروتئينهای جدید فعال کند ،که این ممکن اسجت ناشجي از ساخت و خخيره آنزیمهای ضداکسایشي
بهصورت نوعي سازگاری با فعاليتهای ورزشي در سلولهای بدن برای رویارویي با استرس اکسيداتيو پيش
رو باشجد .یکي از مسيرهای مهم درگيری که توسط  ROSتحریک ميشود ،مسيرسيگنالي  NF-kBاست که
اخيراً نشجان داده شجده اسجت مسجير سجيگنالي  NF-kBدر فعاليت شجدید در عضجالت اسکلتي رتها سبب
افزایش بيان  MnSODو آنزیمهای درگير در دفاع آنتياکسجيداني ميشود .همچنين با توجه به پژوهشها به
نظر ميرسجد سجطوح باالی آنزیمهای ضجداکسایشي نشاندهنده باالتربودن قدرت دفاعي بدن دربرابر تخریب
اکسجایشجي نيسجت ،بلکه بيشجتر مبين ميزان خطر بالقوهای اسجت که ساختارهای مختل

بدن را تهدید ميکند

( .)00شجججاید سجججازوکار افزایش توليد  SODدر هيپوکسجججي فاکتورهای هيپوگزانتين و گزانتين در شجججرایط
هيپوکسجي -اکسججيژنگيری مجدد باشججد ( .)11التان و همکاران ( )1557و راوی کيران ( )1550افزایش توليد
SODرا در عضجالت اسکلتي ،قلبي و عضالت ریه در شرایط هيپوکسي مشاهده کردهاند ( .)08،11با توجه به
مطالب باال و افزایش توليد رادیکال های آزاد سوپر اکسيد و هيدروکسيد در ورزش و کسر اکسيژن (هيپوکسي
عضجالني) ،به نظر ميرسد در پژوهش حاضر ميانگين اندکِ تغييرات  SODدر گرمکردن با شدت کم به دليل
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در پژوهش حاضججر ميانگين تغييرات سججوپراکسججيد دیسججموتاز ( )SODنسججبت به حالت اسججتراحتي ،درحالت
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تأثير گرمکردن بر کاهش توليد رادیکالهای آزاد سجوپر اکسيد و هيدروکسيد بوده است که رادیکال آزاد سوپر
اکسجيد کم باعث توليد  SODکمتری شجده اسجت .ولي در گرمکردن با شدت زیاد چون شدت گرمکردن باال
بوده نه تنها باعث کاهش کسجر اکسيژن و رادیکال آزاد سوپر اکسيد نشده ،بلکه باعث توليد رادیکال آزاد زیاد
در پژوهش حاضر ميانگين تغييرات  CATو  GPXنسبت به حالت استراحت در گرمکردن با شدت زیاد
بيشتر از هر دو حالت دیگر و در گرمکردن با شدت کم نيز بيشتر از بدون گرم کردن بود .نقش اصلي کاتاالز
دفع پراکسيد هيدروژن توليدشده در پراکسيزومها است .وقتي غلظت پراکسيد هيدروژن باال ميرود نقش
کاتاليکي کاتاالز برجسته ميشود که درنتيجه آن ،پراکسيد هيدروژن به اکسيژن و آب تجزیه ميشود .همچنين،
GPXاحيای پراکسيد هيدروژن و هيدرو پراکسيد آلي را با استفاده از  GSHبه عنوان دهنده الکترون به ترتيب
به آب و الکل کاتاليز ميکند .هر چند گلوتاتيون پراکسيداز و کاتاالز برای سوبسترای پراکسيد هيدروژن
همپوشاني دارند ،گلوتاتيون پراکسيداز (دستکم در پستانداران) نسبت به کاتاالز ميل ترکيبي بيشتری با پراکسيد
هيدروژن در غلظتهای پایين دارد ( .)00،00همانطور که قبالً بيان کردیم ،کسر اکسيژن باعث توليد رادیکال-
های سوپر اکسيد و هيدروکسيد ميشود و گرمکردن با کاهش کسر اکسيژن به کاهش توليد این نوع رادیکالهای
آزاد ميانجامد ،درحاليکه بر ميزان پراکسيد هيدروژن و هيدرو پراکسيد آلي تأثير چنداني ندارد تا سبب کاهش
آن و درنتيجه کاهش  CATو  GPXشود .ازطرفي ،هردو گرمکردن چون شش دقيقه بيشتر از بدون گرمکردن
فعاليت کردند و مصرف اکسيژن و انرژی بيشتری نسبت به حالت بدون گرمکردن داشتند ،ممکن است ميزان
پراکسيد هيدروژن و هيدرو پراکسيد آلي در هر دو شدت گرمکردن افزایش یافته باشد .همانطور که در باال
اشاره شد ورزش شدید ميتواند با توليد رادیکالهای آزاد بهصورت خاصي آنزیمهای ضد اکسایشي را بدون
ساخت پروتئين های جدید فعال کند .بنابراین احتمال دارد با افزایش توليد رادیکالهای آزاد در شش دقيقه
گرمکردن ميزان  CATو  GPXنيز متناسب با آن افزایش یافته باشد .همچنين به نظر ميرسد در گرمکردن با
شدت زیاد ،شدت گرمکردن برای افراد غير ورزشکار زیاد بوده است و با افزایش اکسيژن مصرفي و انرژی
نسبت به دو حالت دیگر باعث توليد رادیکالهای آزاد بيشتر و متناسب با آن باعث توليد  CATو GPX
بيشتری نسبت به گرمکردن با شدت کم شده باشد.
نتيجهگيری
براساس یافتههای پژوهش حاضر گرمکردن با شدت کم ميتواند باعث کاهش تخریب ليپيدی شود ،ولي باعث
افزایش تخریب پروتئيني و  DNAشده است .گرمکردن با شدت زیاد باعث افزایش هر سه نوع تخریب های
ليپيدی ،پروتئيني و  DNAبعد از فعاليت شدید شده است .همچنين آنزیمهای ضداکسایشي نيز متناسب با
تخریبها افزایش و کاهش یافتند .در پژوهش حاضر کاهش توليد رادیکالهای آزاد سوپر اکسيد در اثر گرمکردن
با شدت کم نشاندهنده کاهش تخریب ليپيدی بوده است ،ولي دیگر آنزیمها با افزایش گونههای دیگر رادیکال-
های آزاد و تخریبها افزایش یافتهاند .بنابراین از لحاظ تخریبهای اکسيداتيو استفاده از گرمکردن با شدت
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و درنتيجه  SODبيشتری شده است.

...تأثير گرمکردن با دو شدت متفاوت بر ميزان

 ولي بر تخریبهای دیگر تأثير چنداني ندارد.کم بر تخریب ليپيدی که بيشتر در ورزش رخ ميدهد مؤثر است
 درنهایت.و نيز استفاده از گرمکردن با شدت کم در افراد غيرورزشکار بيشتر از گرمکردن با شدت زیاد بود
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 مدت زمان گرمکردن نيز به صورت تعدیلي بههمراه،پيشنهاد ميشود در مطالعات آتي عالوه بر بررسي شدت
شدت گرمکردن با استفاده از اندازهگيری ميزان اکسيژن مصرفي و انرژی مصرفي لحاظ شود تا زمان گرمکردن
.عامل افزایش تخریب در گرمکردن با شدت باال نسبت به شدتهای پایين نباشد
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