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فيزيولوژي ورزشي

تأثیر فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی بر عملکرد سیستم ضداکسایشی و
شاخصهای آسیب سلولی زمانهای بازیافت در زنان غیرفعال
3

محدثه عاطفینیا ،1ندا خالدی ،2حمید رجبی


 .1کارشناسیارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه خوارزمی
 .2استادیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه خوارزمی
 .3استاد فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه خوارزمی
تاريخ دريافت1394/10/11 :

تاريخ پذيرش1395/03/18:

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تعيين اثر يک جلسه فعاليت ورزشي تناوبي شديد همراه با انسداد بر عملکرد سيستم
ضداکسايشي و شاخصهاي آسيب سلولي زمانهاي بازيافت در زنان غيرفعال بود 14 .زن دانشجوي غيرفعال
دانشگاه خوارزمي با (ميانگين قد  161/21±6/69سانتيمتر ،وزن  58/92±6/81کيلوگرم ،سن 25/57±1/86
سال ،شاخص تودة بدني 22/48±2/53کيلوگرم بر مترمربع و حداکثر اکسيژن مصرفي39/87±4/87
ميليليتر /کيلوگرم /دقيقه) بهصورت داوطلبانه انتخاب شدند و بهصورت تصادفي به دو گروه انسدادي (هفت
نفر) و غيرانسدادي (هفت نفر) تقسيمبندي شدند .قبل ،بالفاصله ،سه ساعت و  48ساعت پس از انجام آزمون
از آزمودنيها خونگيري شد تا ميزان آنزيم ضداکسايشي و شاخصهاي آسيب سلولي ازطريق روش
آزمايشگاهي االيزا مشخص شود .از آزمون کلموگروف -اسميرنوف براي بررسي طبيعيبودن توزيع دادهها
استفاده شد .همچنين ،از آزمونهاي تحليل واريانس آنوا با اندازهگيري مکرر دوراهه با عامل بينگروهي در
سطح معنادار ( )P<0.05استفاده گرديد و درصورت وجود اختالف معنادار از آزمون تعقيبي بونفروني استفاده
شد .نتايج پژوهش حاکي از آن بود که پس از يک جلسه فعاليت ورزشي تناوبي شديد ،بين گروههاي انسدادي
و غيرانسدادي در ميزان گلوتاتيون ردوکتاز تفاوت معنادار وجود نداشت .همچنين ،در ميزان الکتات
دهيدروژناز گروههاي انسدادي و غيرانسدادي تفاوت معنادار نبود؛ اما در ميزان کراتين کيناز گروههاي
انسدادي و غيرانسدادي تفاوت معنادار بود و ميزان آن در گروه انسدادي افزايش يافت .بهطورکلي ،بهنظر
ميرسد که فعاليت ورزشي تناوبي شديد انسدادي توانسته است ميزان آسيب سلولي را در گروه انسدادي
بهطور معناداري افزايش دهد.
واژگان کلیدی :فعاليت ورزشي تناوبي شديد ،محدوديت جريان خون (تمرين انسدادي) ،آنزيمهاي
ضداکسايشي ،شاخصهاي آسيب سلولي ،دورة بازيافت ،زنان غيرفعال

 نویسندة مسئول

Email: a_bahar37@yahoo.com
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مقدمه
فعالیت بدنی بخش جداییناپذیر از زندگی انسان است که دامنة وسیعی از فعالیتهای عادی روزانه تا
فعالیتهای بسیار شدید ورزشی را در برمیگیرد .انجام یک مسابقه یا رقابت شدید موقعیتهای
فیزیولوژیک ،تغذیهای و روانی ورزشکار را بهچالش میکشد ( .)1افزایش شکلگیری رادیکالهای آزاد
دراثر فعالیتهای ورزشی و خاصیت اکسیدکنندگی این مولکولها موضوعی است که بهنظر میرسد با
دانستههای عمومی افراد درمورد تأثیرهای مثبت فعالیتهای بدنی درتعارض باشد .در نوسان اکسیژن
باال در میتوکندری ،زنجیرة انتقال الکترون همراه با فقدان الکترون و افزایش تولید رادیکالهای آزاد،
اکسیژن واکنشی و نیتروژن 1است .این پدیده معموالً بهعنوان استرس اکسایشی ناشی از ورزش تعریف
میشود که مشخص شده است در آسیب به غشای سلولی ،افزایش تورم سلولی ،کاهش مایعات سلولی
و آسیب به دزوکسی ریبونوکئیک اسید  )DNA)2نقش دارد .در فیبر عضلة اسکلتی استرس اکسایشی
ناشی از ورزش به خستگی ،منجر به زمان ریکاوری طوالنیتر و افزایش میزان آسیب میشود (.)2،3
آنزیمهای ضداکسایشی اولین خط دفاعی بدن دربرابر حملة انواع رادیکالهای فعال اکسیژن هستند
( .)3،4آنزیمهای اصلی عبارتاند از :سوپراکسید دیسموتاز ،3کاتاالز ،4گلوتاتیون پراکسیداز 5و
گلوتاتیون ردوکتاز .)4( )GR( 6دراینمیان GR ،نقش مهمی در حمایت از هموگلوبین ،آنزیمهای
گلبول قرمز و غشای سلولی دربرابر آسیبهای اکسایشی در فرایند گلیکولیز هوازی ایفا میکند.
افزونبراین ،فراهمنبودن اکسیژن کافی منجر به تولید انرژی بیهوازی و درنتیجه ،افزایش آنزیمهایی

همانند الکتات دهیدروژناز 7میشود که در این شرایط بهعلت تولید الکتات ،سلولها باز هم

1. Reactive Oxygen Species
2. Deoxyribonucleic Acid
3. Superoxide Dismutase
4. Catalase
5. Glutathione Peroxidase
6. Glutathione Reductase
7. Lactate Dehydrogenase
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درمعرض صدمات مختلف قرار میگیرند؛ ازاینرو ،حضور الکتات دهیدروژناز در سرم را بهعنوان
شاخصی از شدت آسیبهای بهوجودآمده در سلولها درنظر میگیرند ( .)5بسیاری از پژوهشگران
معتقدند که آنزیمهایی مانند الکتات دهیدروژناز 1و کراتین کیناز 2ازجمله محرکهای شیمیایی
هستند که موجب آسیب و ایجاد درد در عضالت درگیر میشوند ( .)6موضوع بسیار مهمی که
ورزشکاران با آن مواجه هستند ،محدودبودن زمان بین فعالیت برای ریکاوری فیزیولوژیکی و برگشت
عضله به حالت قبل از فعالیت است .این مسئله در فعالیتهای شدید موجب افزایش خستگی و افت
عملکرد میشود ( .)7مطالعات زیادی نشان دادهاند که فعالیت ورزشی ازجمله فعالیت ورزشی تناوبی
شدید ،3موجب فشار اکسایشی ازطریق افزایش تولید گونههای اکسیژن واکنشپذیر میشود (.)8
سازگاریهای وسیعی پس از تمرینات تناوبی شدید 4نشان داده شدهاند که این سازگاریها شامل
افزایش محتوای گلیکوژن استراحتی عضلة اسکلتی ،حداکثر فعالیت آنزیمهای گلیکولیتیک و اکسایشی
ظرفیت بافرکردن  H+میشود ( .)9افزایش و تغییرنکردن اکسیژن مصرفی بیشینه 5پس از برنامههای
 HITنیز گزارش شده است ( .)10،11عالوهبراین ،ورزشهای شدید و ناگهانی در افرادی که اغلب
کمتحرک هستند ممکن است نسبت به افرادی که در شرایط مناسب بدنی قرار دارند ،درمقابل
رادیکالهای آزاد آسیب بیشتری ببینند .همچنین ،ممکن است ارتباطی میان فعالیت رادیکالهای
آزاد و کوفتگی عضالنی تأخیری وجود داشته باشد ( .)12با توجه به پژوهشهای انجامشده بهنظر
میرسد که ایجاد انسداد در جریان خون عضلة درحالتمرین با شدتی برابر با فعالیتهای کمشدت،
سازگاریهایی با همان کیفیت و کمیت تمرین شدیدتر ایجاد میشود ( .)13این نوع تمرینها روش
تمرینی سالم ،مطمئن و امیدوارکنندهای پیش روی پزشکان و مربیان ورزشی قرار دادهاند که عالوهبر
افزایش قدرت موجب بهبود کیفیت زندگی افراد مسن ،بیماران قلبی -عروقی ،ارتوپدیک ،چاقی،
عصبی -عضالنی ،دیابت و توانبخشی میشود .سازوکارهای متعددی برای سازگاریهای عضالنی
متعاقب این تمرینها پیشنهاد شدهاند که از آن جمله میتوان به افزایش فراخوانی تارهای تند انقباض
در شرایط هایپوکسی ،ایجاد گونههای اکسیژن واکنشی ازجمله نیتریک اکساید 6و افزایش ترشح
کاتکوالمینها و هورمون رشد ناشی از سوختوساز بیهوازی و انباشتگی الکتات 7اشاره کرد (.)14
یافتههای بهدستآمده از تمرینهای بدنی مختلف در افزایش یا کاهش رادیکالهای آزاد ،پرسشی
1. Lactate Dehydrogenase
2. Creatine Kinase
3. High Intensity Interval Exercise
4. High Intensity Training
5. VO2 Max
6. Nitric Oxide
7. Lactate
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اساسی درمورد نوع تمرین محسوب میشود ( .)15هدف پژوهشی که بوزید و همکاران ( )16انجام
دادهاند ،ارزیابی مارکرهای سیستم ضداکسایشی و بیومارکرهای آسیب عضالنی درنتیجة افزایش سن
و در پاسخ به فعالیت پیشرونده بود که با اندازهگیری استرس اکسایشی  ،GR ،GPX ،SODاسکوربیک
اسید ،1توکوفرول آلفا ،2مالون دی آلدهید 3و شاخصهای آسیب سلولی  CKو  LDHبه این نتیجه
رسیدند که هنگام استراحت تفاوتی بین مارکرهای استرس اکسایشی و سطح  LDHبین گروهها نبود.
بااینحال CK ،در گروه افراد جوان باالتر از گروه مسن بود .درمدت ریکاوری در مقایسه با استراحت،
 GPX ،SODو  GRفقط در افراد جوان MDA ،فقط در گروه مسن و  CKدر هر دو گروه افزایش
یافت؛ اما  LDHفقط در گروه جوان افزایش یافت و در گروه مسن بدون تغییر بود .منشوری و همکاران
( )17تأثیر ریکاوری ازطریق شناوری در آب سرد را بررسی کردند .یافتهها کاهش معنادار  CKو
تغییرنکردن معنادار لکوسیتها ،نوتروفیلها و مونوسیتها پس از گذشت یک ساعت از انجام فعالیت
را نشان داد و اینکه  LDHنسبت به مقادیر استراحتی افزایش معناداری داشت .همة متغیرها بهجز
 24 ،CKساعت پس از فعالیت به سطح پایه برگشتند .گایینی و همکاران ( )18در پژوهشی نشان
دادند که اجرای پروتکل  HIIEباعث افزایش معنادار مقادیر  MDAو  GPXگروه تمرینی در مقایسه
با گروه کنترل شده بود .پرسشهای زیادی در این بخش وجود دارند که لزوم انجام بررسیهای بیشتر
را مشخص میکنند؛ ازجمله اینکه آیا فعالیت ورزشی تناوبی شدید میتواند موجب تحریک سیستم
ضداکسایشی و آسیب سلولی شود یا خیر؟ اگر این فعالیت همراه با انسداد باشد ،وضعیت چگونه است؟
و آیا اثر این فعالیت ورزشی در زمانهای بازیافت پس از فعالیت ورزشی قابل ردگیری است؟
پژوهشهای انجامشده تاکنون بیشتر روی ترکیب تمرین مقاومتی همراه با انسداد تمرکز داشتهاند و
سازگاریهای عضالنی براثر این نوع تمرینها انجام شدهاند و اطالعات کمی درزمینة تأثیر فعالیت
ورزشی  HIIEهمراه با انسداد بر آنزیمهای ضداکسایشی وجود دارد .همچنین ،بیشتر مطالعات به
بررسی تنها یک وهلة زمانی تغییرات رادیکالهای آزاد آنزیمهای ضداکسایشی پرداختهاند؛ بنابراین،
در این پژوهش اثر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی بر سیستم ضداکسایشی و
شاخصهای آسیب سلولی زمانهای بازیافت در زنان غیرفعال بررسی خواهد شد.
روش پژوهش
با توجه به امکانات تیم پژوهش ،تعداد  14نفر از دانشجویان غیرفعال دانشگاه خوارزمی داوطلبانه در
پژوهش شرکت کردند (با میانگین قد  161/21 ± 6/69سانتیمتر ،وزن  58/92 ± 6/81کیلوگرم،
1. Ascorbic Acid
2. Tocopherolα
3. Malondialdehyde
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سن  25/57 ± 1/86سال ،شاخص تودةبدنی  22/48 ± 2/53کیلوگرم بر مترمربع و حداکثر اکسیژن
مصرفی  39/87 ± 4/87میلیلیتر /کیلوگرم /دقیقه) .آزمودنیها بهصورت تصادفی به دو گروه فعالیت
رکابزدن انسدادی (هفت نفر) و فعالیت رکابزدن غیرانسدادی (هفت نفر) تقسیم شدند .هیچیک از
آزمودنیها تا یک ماه قبل از شروع دورة پژوهش اجازة استفاده از مکمل ورزشی یا داروی خاصی
نداشتند و از آنها خواسته شد هیچگونه مکمل غذایی یا دارویی حین دورة پژوهش مصرف نکنند.
آزمودنیها در یک جلسة توجیهی با هدف آشناسازی با نوع و هدف پژوهش ،نحوة همکاری و آشنایی
با ابزار پژوهش شرکت کردند .در همان جلسه ،رضایتنامه و پرسشنامة سالمت بین آزمودنیها توزیع
شد و آزمودنیها آنها را تکمیل کردند .همچنین ،در این جلسه ،قد و وزن آزمودنیها اندازهگیری
شد .در همین جلسه با استفاده از دوچرخة کارسنج مونارک  E 939ساخت کشور آمریکا و ازطریق
آزمون کاستوم ،حداکثر بار کاری 1اندازهگیری شد .بهاینصورتکه آزمودنیها پس از گرمکردن ،بهمدت
پنج دقیقه با  50وات شروع به رکابزدن کردند و هر یک دقیقه 20 ،وات به آن افزوده شد و سرعت
دوچرخه بین  60-70دور در دقیقه حفظ شد .مالک توقف آزمون ،رسیدن به  vo2 maxو ضربان قلب
آزمودنی به بیش از  75درصد تواتر قلبی بیشینه (سن )220-و نسبت تبادل تنفسی 2یک است .عدد
بهدستآمده توان حداکثر آزمودنی درنظر گرفته شد .درمدت آزمون ،حجم اکسیژن مصرفی و

دیاکسیدکربن دفعی به شیوة نفسبهنفس با استفاده از دستگاه گاز آناالیزر 3اندازهگیری شد و با
نرمافزار مربوط تجزیهوتحلیل شد .آزمودنیهای گروههای انسدادی و غیرانسدادی طی یک
جلسه ،تمرین رکابزدن را انجام دادند .ابتدا یک رانبند فشاری طراحی شد که در قسمت
فوقانی هر پا بسته شد .هر رانبند شامل یک کیسه پنوماتیک در بخش داخلی است که به
یک دستگاه فشارسنج دستی متصل است .هر دو گروه برای گرمکردن پنج دقیقه با شدت 50
درصد توان بیشینه رکاب زدند و سپس ،تمرین اصلی آغاز شد که گروه انسدادی رانبندها را
با فشار  90میلی متر جیوه هنگام فعالیت ورزشی بستند .این یک جلسه تمرین شامل 10
وهلة یک دقیقهای رکابزدن با شدت90درصد وات بیشینه  4است که بین هر وهله ،یک دقیقه
ریکاوری غیرفعال وجود داشت .هنگام یک دقیقه فعالیت رانبند بسته بود و موقع یک دقیقه
ریکاوری غیرفعال باز میشد و تا پایان به همین شکل فشار رانبندها حفظ میشد .از سیستم
تجزیهوتحلیل گازهای تنفسی برای ارزیابی شدت فعالیت استفاده شد ( .)16قبل از شروع پروتکل ،از
1. Maximum Work Load
2. Respiratory Exchange Ratio
3. Model: MetaMax3B Version 1.0
4. Watt Maximum

54

فيزيولوژي ورزشي شماره  ،37بهار 1397

سیاهرگ دست راست هر آزمودنی در وضعیت نشسته و درحالت استراحت به میزان پنج سیسی خون
گرفته شد تا میزان آنزیم ضداکسایشی  GRو شاخصهای آسیب سلولی  LDH, CKاولیة آنها
مشخص گردد .بالفاصله ،سه و  48ساعت پس از اجرای فعالیت تناوبی شدید نمونه خونهای دیگر
نیز گرفته شد .برای اینکه تأثیرات زمان روز بر استرس اکسیداتیو و شاخصهای آسیب عضالنی
همانطورکه در اطالعات قبلی آمده است ،تعدیل شود همة جلسات فعالیت ورزشی و نمونهگیری
خونی در ساعات مشخصی از روز انجام شد ( .)19برای سانتریفیوژ خون بهمدت  15دقیقه و با
سرعت 2000دور در دقیقه ،دستگاه سانتریفیوژ سرم نمونههای خونی را جدا کرد .نمونه سرم خونی
جداشده در دمای  -20درجة سانتیگراد داخل فریزر نگهداری شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از کیت
االیزا  GRساخت کمپانی زلبایو محصول آلمان و کیت بیوشیمیایی  CK, LDHمحصول شرکت پارس
آزمون استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش از روشهای آمار توصیفی و استنباطی
استفاده گردید .آمار توصیفی برای محاسبة میانگین و انحراف استاندارد دادهها بهکار برده شد و از
آمار استنباطی برای مقایسة گروهها با یکدیگر استفاده شد .برای بررسی توزیع طبیعی دادههای
موردنظر ،از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف 1و برای بررسی تغییرات متغیرها طی چهار مرحلة آزمون،
از آزمونهای تحلیل واریانس آنوا 2با اندازهگیری مکرر دوراهه با عامل بینگروهی استفاده گردید و
درصورت وجود اختالف معنادار ،از آزمون پستعقیبی بونفرونی در سطح  P<0.05استفاده شد .برای
تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار اس.پی.اس.اس 3نسخة  21و برای رسم نمودارها از نرمافزار اکسل4
نسخة 2010استفاده گردید.
نتایج
در جدول شمارة یک ،ویژگیهای توصیفی آزمودنیها شامل سن ،قد ،وزن ،شاخص تودة بـدنی،5
 Wmaxو میزان درک تالش 6و ضربان قلب بیشینه 7ارائه شده است.

1. Kolmogrov Smirnov
2. ANOVA
3. SPSS
4. EXCELL
5. Body Mass Index
6. Rating of Perceived Exertion
7. Heart Rate Max
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جدول  -1ويژگيهاي توصيفي آزمودنيها
متغير
سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
شاخص تودة بدنی (کیلوگرم بر مترمربع)
( W maxکیلوگرم متر بر دقیقه)
RPE
ضربان قلب بیشینه ()bpm

انسدادي

غيرانسدادي

25/25 ± 2/21
160/00 ± 7/91
62/07 ± 6/39
23/79 ± 1/76
161/42 ± 5/94
16/42 ± 0/48
176/63 ± 0/42

25/85 ± 1/57
162/42 ± 5/56
55/78 ± 6/05
21/17 ± 2/61
159/85 ± 2/85
12/57 ± 0/36
179/57 ± 1/71

شکلهای شمارة یک ،شمارة دو و شمارة سه بهترتیب مقادیر  CK ،GRو  LDHسرم قبل ،بالفاصله،
سه ساعت و  48ساعت پس از آزمون را در دو گروه نشان میدهند .تغییرات  GRدر چهار مرحله
اندازهگیری نشان میدهد که بین دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد ( .)P>0.05تغییرات  CKدر چهار
مرحله اندازهگیری نشان میدهد که اثر بینگروهی معنادار است ( .)P>0.05تغییرات  LDHدر چهار
مرحله اندازهگیری نشان میدهد که بین دو گروه تفاوت معنادار وجود نـدارد (.)P>0.05

80

GR

انسدادی

60

غیر انسدادی

20

0
 48ساعت بعد آزمون

 3ساعت بعد آزمون

بعد آزمون

قبل از آزمون

شکل  -1تغييرات سطوح سرمي  GRدر دو گروه انسدادي و غيرانسدادي

mU/ml

40
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200

CK

انسدادی
غیر انسدادی

150

U/L

100
50
0
 48ساعت بعد آزمون

بعد آزمون

 3ساعت بعد آزمون

قبل از آزمون

شکل  -2تغييرات سطوح سرمي  CKدر دو گروه انسدادي و غيرانسدادي

300

LDH

250
200
انسدادی

U/L

150
100

غیر انسدادی

50
0
 48ساعت بعد آزمون

 3ساعت بعد آزمون

بعد آزمون

قبل از آزمون

شکل  -3تغييرات سطوح سرمي  LDHدر دو گروه انسدادي و غيرانسدادي

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،در رابطه با  ،GRنتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر دوراهه نشانگر تفاوت
درونگروهی معنادار است؛ اما آزمون اثرهای بینگروهی معنادار نیست که نشان میدهد در چهار
مرحله اندازهگیری بین دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد ( .)P>0.05همچنین ،اثر تعاملی بین گروه
و مراحل اندازهگیری  GRوجود داشت .با توجه به تفاوت معناداری درونگروهی ،نتایج نشان داد که
اختالف معناداری بین قبل آزمون با سه ساعت بعد از آزمون وجــود دارد ( .)P>0.05در پژوهش
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گایینی و همکاران ( )18که  20نفر از بازیکنان تیم ملی فوتبال ناشنوایان برنامة تمرینی یک جلسهای
شدید  HIEرا انجام دادند ،میزان آنزیمهای ضداکسایشی پس از فعالیت شدید افزایشی را نشان داد
که این یافته با یافتة پژوهش حاضر همراستا است .دلیل احتمالی همسویی اینگونه گزارش شده است
که الگوی تغییرات عوامل اکسایشی و پاسخ دستگاه ضداکسایشی به یک جلسه فعالیت تناوبی شدید
کوتاهمدت ،مشابه با یکدیگر هستند و میتوان ادعا کرد که شدت فعالیت ورزشی موردنظر برای پاسخ
دستگاه ضداکسایشی مناسب است .همچنین ،در پژوهشی بوزید و همکاران ( )16نشان دادند که پس
از یک فعالیت درماندهساز در دو گروه آزمودنیهای جوان و مسن غیرفعال ،سطوح استراحت و فعالیت
آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز عضالنی افراد پس از فعالیت افزایشی را نشان داد که این یافته با یافتة پژوهش
حاضر همسو است.
آنزیم  GRنقش مهمی در حمایت از هموگلوبین ،آنزیمهای گلبول قرمز و غشای سلولی ،دربرابر
آسیبهای اکسایشی ایفا میکند .افزایش فشار اکسایشی ناشی از فعالیت بدنی ،باعث نیاز زیاد به این
آنزیم میشود و نهایتاً موجب ایجاد سازگاری بدن نسبت به این نیاز میگردد ( .)20مشخص شده
است که در شرایط ایسکمی /هیپوکسی ،غلظت  GRخون کاهش مییابد .عالوهبراین ،تاکنون پژوهشی
به بررسی اثرهای فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی در دورههای زمانی بازیافت نپرداخته است.
نشان داده شده است که در انسان ،فعالیت بیشتر آنزیمهای آنتیاکسیدان با حداکثر اکسیژن مصرفی
ارتباط دارد و ورزشکاران فعالیت ضداکسایشی بیشتری در عضالت اسکلتی خود دارند؛ بنابراین ،پس
از فعالیت افزایش کمتری را نشان میدهند و افزایش نسبت به مقادیر پایه در افراد غیرفعال بیشتر
است (.)16
افزونبراین ،تمرین بدنی بهعنوان فشار مکانیکی میتواند باعث افزایش تغییرات بیوشیمیایی در بدن
شود .بهنظر میرسد که غلظت  CKسرمی بهدنبال آسیب سلول عضالنی در فعالیت ورزشی باال میرود.
هنگامیکه نفوذپذیری غشای سلول عضالنی افزایش مییابد و پارگی کامل سلول عضالنی روی
میدهد ،آنزیم ها به داخل خون یا سیستم لنفاوی وارد میشوند ( .)22آنزیم  CKبهطور وسیع در
بافتهای بدن پخش شده است و غلظت باالی آن در کبد ،میوکاردیال ،کلیه ،عضالت اسکلتی،
گلبولهای قرمز و بافتهای دیگر یافت میشود .با توجه به مطالعات ،سطح کراتین کیناز به سن،
جنس ،فعالیت بدنی ،تودة عضالنی و شرایط آبوهوایی بستگی دارد .سطوح باالی کراتین کیناز پس
از ورزش میتواند ناشی از آسیب بافتهای عضلة اسکلتی باشد ( .)22بیشترین میزان سرمی آنزیم
کراتین کیناز در ورزشهای طوالنیمدت مانند دوی ماراتن یا رویدادهای سهگانه ،با تمرین تحمل
وزن و فعالیتهایی با انقباضهای اکسنتریک مانند دویدن در سراشیبی وجود دارد .درهمینراستا،
پژوهش حاضر درزمینة  CKنشان داد که اثر اصلی درونگروهی (بدون فرض کرویت) با عامل اصالحی
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گرین هاوس –گریسر 1معنادار نیست ()P>0.05؛ اما اثر بینگروهی معنـادار است ( .)P>0.05در
پژوهشی ،ستروپولس 2و همکاران پس از مسابقه افزایش معناداری را در سطوح کراتین کیناز سرم
گزارش کردند ( .)23،24براساس شواهد ،عوامل متابولیکی و مکانیکی علت افزایش  CKهستند؛ برای
مثال ،گاهی فیبرهای عضله بهسبب خستگی مقاومت غشا کاهش مییابند و با افزایش ،یونهای کلسیم
آزاد درونی فعالیت مجرای پتاسیم را افزایش میدهند (.)25
ساختار دیگر آسیب موضعی بافت عضالنی بههمراه آسیبهای سارکومریک ،حاصل تکهتکهشدن
خطوط  Zاست و تمرینهای شدید میتوانند به این ساختار عضالت اسکلتی صدمه وارد کنند و موجب
افزایش  CKشوند ( .)24،26ساختار سلولی ترشح الکتات دهیدروژناز هنوز ناشناخته است؛ اما اغلب
دلیل آن را در تغییرهای ساختاری بهوجودآمده در بافت عضالنی درپی انجام فعالیتهای شدید
میدانند .نتایج پژوهش حاضر عالوهبر تأیید این مطلب حاکی از افزایش  CKنیز بود .درهمینراستا،
پژوهش سانگسیرسوان 3و همکاران ( )27که به بررسی آسیب عضالنی درطول تمرین و بعد از رقابت
پرداختند ،نشان داد که حتی درمدت تمرین معمولی ،فعالیت سرم  CK، LDHو سرم اسل ترانسفراز4
آزمودنیها نسبت به گروه کنترل بهطور معناداری بیشتر بود .افزونبراین ،تمرین شدید نسبت به
تمرین معمولی اثری بر فعالیت  ASTنداشت؛ اما بعد از مسابقه AST ،سرم نسبت به گروه کنترل
افزایش نشان داد .بهنظر میرسد که استفاده از شیوههای مناسب تمرین و نیز زمانبندی مناسب زمان
تمرین و بازیافت با توجه به سطوح آمادگی ورزشکاران موجب کاهش اختالل در تغییرات بیوشیمیایی
میشود .پوتینگر 5و همکاران ( )28در پژوهشی نشان دادند که اوج میزان کراتین کیناز پس از 24
ساعت بود و سپس کاهش یافت و پس از  72ساعت به سطح پایه رسید؛ اما در پژوهش بویر و
گلدفارب ،)29( 6هیچگونه افزایشی در مقادیر  CKپس از یک جلسة تمرینی مشاهده نشد.
درمورد  ،LDHاثر اصلی درونگروهی (با فرض کرویت) و اثرهای بینگروهی معنادار نبود که نشان
میدهد در چهار مرحله اندازهگیری ،بین دو گروه تفاوت معنادار وجود نداشت ()P>0.05؛ اما اثر
تعاملی بین گروه و مراحل اندازهگیری  LDHوجود داشت .بهنظر میرسد که در فعالیتهای ورزشی،
غلظت آنزیم  LDHسرمی درپی آسیب سلول عضالنی باال میرود .وقتیکه نفوذپذیری غشای سلول
عضالنی افزایش مییابد و پارگی کامل سلول عضالنی اتفاق میافتد ،آنزیمها به داخل خون یا سیستم
لنفاوی وارد میشوند ( .)21آنزیم  LDHبهطور وسیعی در بافتهای بدن پخش شده است و غلظت
1. Greenhouse-Geisser
2. Sotiropoulose
3. Saengsirisuwan
4. Aspartate Transminase
5. Potteiger
6. Boyer and Goldfarb
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باالی آن در کبد ،میوکاردیال ،کلیه ،عضالت اسکلتی ،گلبولهای قرمز و بافتهای دیگر یافت میشود.
میزان فعالیت سرمی  CKمثل  LDHو آنزیمهای دیگر بعد از آسیب عضالنی باال میرود؛ اما برای
دورة زمانی بیشتری غلظت آن باال میماند ( .)21،29-31همچنین ،در پژوهش ماتسوس 1و همکاران
( )32در مقادیر این آنزیمها افزایش معناداری مشاهده نشد .بهنظر میرسد که نوع تمرین ،زمان
بازیافت و شدت تمرین بر آزادسازی این آنزیمها اثرگذار است؛ اما پژوهش مارگاریتیس 2و همکاران
( )33روی قهرمانان سهگانه با نتایج پژوهش حاضر ناهمسو است .آنها با محاسبة تغییرات آنزیمهای
شاخص آسیب عضالنی قبل از فعالیت تا چهار روز پس از آن ،تغییرات معناداری را در این دو آنزیم
مشاهده کردند .تفاوت در نمونههای شرکتکننده در پژوهش آنها میتواند علت ناهمخوانی یافتهها
با نتایج پژوهش حاضر باشد .هامودا 3و همکاران ( )34در پژوهش خود نشان دادند که پس از  30ثانیه
رکابزدن در آزمون وینگیت ،مقادیر  LDHافزایش یافت .بهنظر میرسد که افزایش سطوح  LDHپس
از فعالیت میتواند مربوط به نوع فعالیت انجامشده و بهکارگیری عضالت باشد؛ زیرا ،پاسخ الکتات
دهیدروژناز به فعالیت ناشی از اندازة سلولهایی است که تحتتأثیر فعالیت خستهکننده قرار گرفتهاند.
در پژوهش پوتینگر و همکاران ( )28نشان داده شده است که پس از بهکارگیری عضالت دست در
پرتاب توپ بیسبال ،مقادیر  LDHافزایش یافت؛ اما اوج این افزایش شش ساعت پس از فعالیت گزارش
شده بود؛ بنابراین ،بهنظر میرسد در فعالیتهایی که عضالت بیشتری درگیر هستند ،افزایش سطوح
 LDHبا شدت بیشتر و در زمان کمتری صورت میگیرد .بهطورکلی ،بهنظر میرسد که فعالیت ورزشی
تناوبی شدید انسدادی توانسته است میزان آسیب سلولی را در گروه انسدادی بهطور معناداری افزایش
دهد.
پيام مقاله :پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده ،سایر آنزیمهای ضداکسایشی نیز بررسی شوند.
همچنین ،با توجه به اینکه این پژوهش در یک جلسه انجام شد و فقط به بررسی پاسخ این فعالیت
پرداخت ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی سازگاری نیز بررسی گردد.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از زحمات استادان گرانقدر سپاسگزاری مینماییم .گفتنی است که این مقاله حاصل کار
پژوهشی درقالب پایاننامه است.
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Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of a session of High intensity
interval exercise with blood flow restriction on anti-oxidation system and the cellular
damage indicators at recovery time courses among inactive females. For this purpose,
14 inactive female students of kharazmi university (average height 161.21±6.69 cm,
Weight 58.92±6.81 kg, age 25.75±1.86 years, body mass index (BMI) 22.48±2.53 kg
per m2 and Vo2max 39.87±4.87ml/kg/min) participated in this study voluntarily. The
participants were divided into two groups: with blood flow restriction (7 persons) and
without the blood flow restriction (7 persons) participants after completing the
consent, and questionnaires about lifestyle and daily physical activities took part in
the test. Before, Immediately, after 3 hours and 48 hours after testing blood samples
were taken from the participants to specify the amount of anti-oxidant enzyme and
cellular damage indicators using the ELISA laboratory method. KolmogorovSmirnov test was used to evaluate how data distribution is normal, after that ANOVA
test with two-way repeated measurements and inter group factor was used at
significance level of (P<0.05), if there was any significant difference Bonferroni was
used. The results showed in response to one session high-intensity interval exercise
with blood flow restriction and without blood flow restriction groups there were
significantly differences in glutathione reductase and also lactate dehydrogenase. But
there was a significant difference in the amount of creatine kinase of both with or
without blood flow restriction groups.
Keywords: High-Intensity Interval Exercise-Blood Flow Restriction- Anti Oxidant
Enzymes- Cellular Damage Indicator –Recovery Time Course- Inactive Female
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