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فيزيولوژي ورزشي

اثر هشت هفته تمرین تناوبی سرعتی بر ظرفیت اکسایشی و ضداکسایشی قلب،
کبد و عضلۀ اسکلتی موشهای صحرایی نر ویستار
3

علی گُرزی ،1سمانه اکرادی ،2احمد رحمانی
*

 .1دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه زنجان
 .2کارشناسارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی ،دانشگاه زنجان
 .3استادیار رفتار حرکتی ،دانشگاه زنجان
تاريخ دريافت1395/06/21 :

تاريخ پذيرش1395/10/27 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسي اثر هشت هفته تمرين تناوبي سرعتي بر سطوح آنزيم آنتياکسيداني
گلوتاتيون پراکسيداز ( )GPXو شاخص استرس اکسايشي مالونديآلدئيد ( ،)MDAدر بافتهاي
قلب ،کبد و عضلۀ دوقلوي موشهاي صحرايي نر ويستار بود .سيزده سر موش صحرايي نر نژاد
ويستار (ميانگين وزني  225/88 ± 18/68و سن هشت هفته) بهطور تصادفي به دو گروه کنترل
(تعداد = شش) و تمرين تناوبي سرعتي (تعداد = هفت) تقسيم شدند .پروتکل تمرين تناوبي سرعتي
با سرعت  30الي  45متر در دقيقه دويدن روي نوارگردان مخصوص جوندگان ،بهمدت  10وهلۀ يک
دقيقهاي با دو دقيقه استراحت فعال بين وهلهها در هفتۀ اول شروع شد و در پايان هفتۀ پنجم ،به
سرعت  75الي  80متر در دقيقه بهمدت يک دقيقه با هفت تکرار و سه دقيقه استراحت فعال رسيد
و اين شدت تا پايان دوره ثابت باقي ماند .نتايج تجزيهوتحليل آزمون تي مستقل نشان داد که
تمرينهاي تناوبي سرعتي منجر به کاهش معنادار سطوح آنزيم گلوتاتيونپراکسيداز در بافت
قلب ) ،(P=0.001کبد ( )P=0.002و عضلۀ دوقلو ( )P=0.006نسبت به گروه کنترل شد .همچنين،
سطوح مالونديآلدئيد بافت قلب در گروه تمريني در مقايسه با گروه کنترل بهطور معناداري افزايش
يافت ( ،)P=0.001براساس يافتههاي پژوهش حاضر ،بافتهاي مختلف پاسخهاي اکسايشي
متفاوتي نسبت به فعاليت ورزشي مشابه از خود نشان ميدهند و تمرينهاي تناوبي سرعتي بافت
قلب را بيش از بافتهاي کبد و عضلۀ دوقلو تحتفشار اکسايشي قرار ميدهند.
واژگان کلیدی :تمرين تناوبي سرعتي ،فشار اکسايشي ،قلب ،کبد ،عضلۀ اسکلتي
*نویسندة مسئول

Email: Aligorzi1982@gmail.com
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مقدمه
درمدت انجام فعالیتهای ورزشی سرعتی  ،میزان مصرف اکسیژن تا نهایت مرزهای زیستی موجود
افزایش می یابد و این یکی از عواملی است که میتواند تولید رادیکالهای آزاد را افزایش دهد (.)1
سازوکار دیگر تولید رادیکالهای آزاد حین فعالیت ورزشی ،اندامهایی مانند کبد ،کلیه و روده هستند
که با توزیع بیشتر خون به عضالت فعال در فعالیت ورزشی برای کار عضالنی بیشتر شرایط هایپوکسی
را تجربه میکنند .بهدنبال این کمخونی ناشی از ورزش در بافتها ،تولید رادیکالهای آزاد افزایش
مییابد .عالوهبراین ،نوتروفیلها و ماکروفاژهای درگیر در واکنشهای التهابی و ترمیمی بدن درخالل
ورزش نیز منبع بالقوهای برای تولید رادیکالهای آزاد هستند ( .)2همۀ ارگانیسمهای هوازی دارای
دستگاه دفاعی علیه گونههای اکسیژن واکنشپذیر 1هستند .آنتیاکسیدانهای بدن به دو شکل آنزیمی
(درونزاد) که شامل آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز ،)SOD( 2کاتاالز 3و گلوتاتیون پراکسیداز4
( )GPXهستند و آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی (بهطور عمده ازطریق موادغذایی بهدست میآیند)
میباشند ( .)3گلوتاتیون پراکسیداز بهعنوان اولین سد دفاعی سلول دربرابر حملۀ انواع رادیکالهای
اکسیژن فعالشده) است .در شرایط طبیعی ،همواره بین تولید گونههای اکسیژن فعال و دفاع ضد-
اکسایشی در افراد سالم نوعی توازن وجود دارد که به وضعیت ردوکس و احیا یا ردوکس سلولی5
موسوم است و نقش مهمی در کارایی عملکرد سلول ایفا میکند (.)4،5
تمرینهای جسمانی شدید ممکن است وضعیتی را القا کنند که دفاع آنتیاکسیدانی بافتهای متعدد
بهوسیلۀ واسطههای اکسیژنی فعال سرکوب شده و موجب فشار اکسایشی شود ( .)6فشار اکسایشی
منجر به آسیب غشای فسفولیپیدی سلول و درنهایت ،پراکسیداسیون لیپیدهای غشا و سختشدن
دیوارة سلولها میشود .یکی از ترکیبات حاصل از پراکسیداسیون لیپید ،مالوندیآلدئید)MDA( 6
میباشد که شاخص فشار اکسایشی است (.)7
عضلۀ قلب بهعنوان یک بافت اکسایشی و با فعالیت مداوم ،یکی از بافتهای مستعد برای بروز
آسیبهای اکسایشی ناشی از گونههای اکسیژن واکنشپذیر نظیر سوپراکسید ،پراکسید و هیدروکسیل
است ( .)8افزونبراین ،کبد ارگان اصلی سوختوساز در بدن است .بههمیندلیل بهطور غیرمستقیم
توسط تولیدهای مضر سوختوساز تشکیلشده توسط بافتهای دیگر مانند قلب ،عضلۀ اسکلتی و کلیه

1. Reactive Oxygen Species
2. Superoxide Dismutase
3. Catalase
4. Glutathione Peroxidase
5. Redox
6. Malondialdehide
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ازطریق گردش خون تحتتأثیر قرار میگیرد ( .)9درمدت انجام تمرینهای ورزشی ،مصرف اکسیژن
بهطورکلی  10الی  20برابر ( )10و در عضالت  100الی 200برابر میشود .افزایش مصرف اکسیژن
منجر به افزایش اساسی در جریان الکترونها به میتوکندری و درنتیجه ،تراوش بیشتر گونههای
اکسیژن واکنشپذیر از میتوکندری میشود ( .)11آسیبهای عضالنی موجب کاهش عملکرد ورزشی
و توان فرد میشوند که ارتباط معناداری بین شاخصهای آسیب عضالنی و پراکسیداسیون لیپیدی
مشاهده شده است (.)12
ازجمله فعالیتهایی که ورزشکاران حرفهای انجام میدهند و به فشار اکسایشی میانجامد ،تمرینهای
تناوبی با شدت باال است .تمرین تناوبی با شدت باال صورت منحصربهفردی از فعالیت ورزشی است که
متشکل از هر دو جزء هوازی و بیهوازی است .تمرینهای تناوبی با شدت باال بهعنوان یک رویکرد
مؤثر در بهبود آمادگی هوازی و بیهوازی برای قهرمانان بهکار گرفته میشوند و عموم ًا به وهلههای
تکراری با فعالیتهای تناوبی به نسبت کوتاه با شدت تمام یا شدتی که با  VO2peakبهدست میآید
(بیشتر از  90درصد  ،)VO2peakنسبت داده میشوند (.)13
برخی از پژوهشها افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی را در پالسمای خون ورزشکاران براثر
تمرینهای تناوبی شدید نشان دادهاند که نشاندهندة نقش حمایتی برنامۀ تمرینی تناوبی شدید
درمقابل فشار اکسایشی حاصل از فعالیت ورزشی است ( .)14-15بااینحال ،مطالعاتی دیگر افزایش
سطوح اکسیداسیون لیپید و کاهش سطوح آنزیم آنتیاکسیدانی را در پالسمای خون و عضلۀ
ورزشکاران نخبه گزارش کردهاند ( .)17-16عالوهبراین ،فشار اکسایشی پاسخ مشترک سلولها یا
بافتها به ورزش است؛ اما الزاماً بدانمعنی نیست که همۀ بافتها به یک میزان به فعالیت ورزشی
مشابه پاسخ دهند .درواقع ،سطوح تولید گونههای اکسیژن واکنشپذیر درسراسر بافتها و سلولها
حتی درحالت استراحت نیز مختلف است ()18؛ ازاینرو ،با توجه به نتایج ضدونقیض اثر تمرینهای
تناوبی شدید ( ،)19-21پژوهش حاضر پاسخ پراکسیداسیون لیپید و پاسخ ضداکسایشی قلب ،کبد و
عضلۀ دوقلوی موشهای صحرایی نر ویستار را درپی هشت هفته تمرین تناوبی سرعتی (شدید) بررسی
میکند .پاسخ به این سؤال میتواند پیامهای مهمی را در کنترل سالمت و برنامهریزی تمرینی
ورزشکاران بههمراه داشته باشد؛ زیرا ،بهدستآوردن برخی سازگاریها ازطریق اجرای تمرینهای
مختلفی امکانپذیر است و انتخاب تمرینی که کمترین اثر سوء را داشته باشد ،میتواند منجر به حفظ
سالمتی ورزشکار شود.
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روش پژوهش
در این مطالعۀ تجربی 13 ،سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با سن هشت هفته با میانگین وزنی
 225/88 ± 18/68گرم از انستیتو پاستور ایران -کرج خریداری شدند .طی انجام پژوهش ،حیوانات
در قفسههای پلیکربنات با دمای محیط  22 ± 2درجۀ سانتیگراد و چرخۀ تاریکی روشنایی 12:12
ساعت و رطوبت  45 ± 5درصد نگهداری شدند .آب و موادغذایی (رژیم پایۀ استاندارد تهیهشده از
شرکت خوراک دام پارس تهران) بهصورت دسترسی آزاد بود .پس از یک هفته آشناسازی با پروتکل
تمرینی (شش جلسه با سرعت  10متر بر دقیقه و مدت زمان پنج دقیقه شروع به فعالیت میکردند)،
موشها بهصورت تصادفی و براساس وزنشان ،به دو گروه کنترل (تعداد =  )6و گروه تمرین تناوبی
سرعتی (تعداد =  )7تقسیم شدند.
تمرین تناوبی سرعتی شامل هشت هفته بود که هفتۀ اول آن ،شامل شش جلسه تمرین و سایر هفتهها
پنج جلسه در هفته روی نوارگردان جوندگان (ساخت شرکت پیشرو اندیشه صنعت -ایران) اجرا شد.
برنامۀ تمرینی در هفتۀ اول شامل دویدن با سرعت  30الی  45متر در دقیقه بهمدت یک دقیقه با 10
دوره (تکرار) و با مدت استراحت دو دقیقه بین هر دوره بهصورت استراحت فعال (سرعت هشت متر
در دقیقه) بود .سرعت تمرین در سه هفتۀ پایانی به  75الی  85متر در دقیقه بهمدت یک دقیقه با
هفت دوره و با استراحت سه الی چهار دقیقه بین هر دوره رسید .در هفتۀ پنجم ،برای جلوگیری از
بیشتمرینی و رعایت اصل اضافۀ بار نوسانی ،یک کاهش بار اعمال شد؛ بهطوریکه سرعت نوارگردان
در هفتۀ پنجم 50 ،متر در دقیقه بهمدت یک دقیقه با پنج دوره و با استراحت پنج دقیقه بین دورهها
بود .این موضوع فرصت بازیافت مناسبی را به حیوانات برای اجرای تمرینهای سنگین در سه هفتۀ
پایانی میداد .در هر جلسۀ تمرینی ،موشها در ابتدای تمرین برای گرمکردن پنج دقیقه با سرعت 10
متر در دقیقه و در پایان تمرین برای سردکردن پنج دقیقه با سرعت شش متر در دقیقه میدویدند
(( )22جدول شمارة یک).
جدول  -1برنامۀ تمرين تناوبي سرعتي
1

2

3

4

5

6

7

8

هفتههاي تمريني

30-45

45-55

55-65

65-70

50

75-85

75-85

75-85

زمان دورهها (دقیقه)

1

1

1

1

1

1

1

1

زمان استراحت (دقیقه)

2

2

2

3

5

4

3

3

تکرار (در هر جلسه)

10

10

10

6

5

7

7

7

تعداد روزها در هفته

6

5

5

5

3

5

5

5

سرعت نوارگردان
(متر /دقیقه)
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ال مشابه و در شرایط پایه ( 48ساعت پس از
پس از اعمال متغیر مستقل ،تمام گروهها با شرایط کام ً
آخرین جلسۀ تمرینی) با ترکیب زایالزین (سه تا پنج میلیگرم بهازای هر کیلوگرم از وزن بدن) و
کتامین ( 30تا  50میلیگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن) بیهوش شدند .سپس قلب ،کبد و عضلۀ
دوقلوی موشهای صحرایی جدا شدند .موشهای صحرایی  12ساعت قبل از تشریح بدون غذا نگهداری
شدند .زمان تشریح برای جلوگیری از تداخل اثر زمان تشریح (ریتم شبانهروزی) بر میزان هورمونها
و غیره ،موشها بهصورت متناوب از گروههای کنترل و تمرین تشریح شدند .پس از تشریح و نمونه-
برداری ،نمونههای بافت قلب ،کبد و عضله پس از شستوشو با آب مقطر در ازت مایع فریز شدند و تا
زمان اجرای کارهای آزمایشگاهی در یخچال با دمای  -80درجه سانتیگراد نگهداری شدند .بافتها
پس از هوموژنشدن با بافر فسفات سالین ،1بهمدت  15دقیقه با سرعت  3000دور در دقیقه
سانتریفیوژ شدند و سوپرناتانت آن برای اندازهگیری گلوتاتیون پراکسیداز و مالوندیآلدئید استفاده
گردید .فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز بافتها بهوسیلۀ کیت االیزای گلوتاتیون پراکسیداز ساخت کشور
انگلستان )23( 2و سطوح مالوندیآلدئید بهوسیلۀ روش اسپکتروفتومتری (جذب نوری درطول موج
 532نانومتر ،روش  )TBARS3سنجش شدند (.)24
از آزمون شاپیرو ویلک برای نمایش طبیعیبودن توزیع دادهها و از آزمون تی مستقل برای مقایسۀ
میزان گلوتاتیون پراکسیداز و مالوندیآلدئید بافتهای قلب ،کبد و عضلۀ اسکلتی گروههای کنترل و
تمرین استفاده شد .این توضیح الزم است که دادههای بافتهای مختلف قابلمقایسه با همدیگر نبودند
و تنها امکان مقایسۀ هر داده با گروه کنترل خودش وجود داشت .تجزیهوتحلیلهای آماری در سطح
معناداری  P≤0.05و با نرمافزار اس.پی.اس.اس 4نسخۀ  20انجام شدند.
نتایج
طبق جدول شمارة دو ،میانگین وزنی اولیه و نهایی در گروههای کنترل و تمرین تناوبی سرعتی تغییر
معناداری نداشت.

1. Phosphate Saline Buffer
2. GPX Elisa Kit, Randox Rat-Cat Number RS 505
3. Thiobarbituric Acid Reactive Substances
4. SPSS
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جدول  -2ميانگين وزن اوليه ،نهايي و تغييرات وزن نمونهها (وزن برحسب گرم)
گروهها

تعداد

وزن اوليه

وزن نهايي

کنترل
تمرین تناوبی سرعتی
مجموع

6
7
13

226/ ±00 28/14
225/80 ± 11/90
225/88 ± 18/68

302/5 ± 15/34
293/67 ± 33/54
297/20 ± 27/33

تغييرات وزن پس
از هشت هفته
76/5
67/87
71/32

همانطورکه در شکل شمارة یک نشان داده شده است ،نتایج آزمون نشان داد که سطوح آنزیم
گلوتاتیون پراکسیداز بافت قلب گروه تمرین تناوبی سرعتی ( 14/29 ± 1/09واحد بر میلیگرم
پروتئین) نسبت به گروه کنترل ( 19/91 ± 1/55واحد بر میلیگرم پروتئین) بهصورت معناداری
پایینتر بود (.(t)13( ==6.903 ،P=0.001
۲۵
19/91

۱۵

واحد بر میلی گرم پروتئین

*

14/29

۵
تمرین تناوبی شدید

کنترل

شکل  -1ميانگين سطوح گلوتاتيون پراکسيداز بافت قلب
* تفاوت معنادار با گروه کنترل ))P <0.05

عالوهبراین ،مطابق شکل شمارة دو ،نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که سطوح مالوندیآلدئید بافت
قلب در گروه تمرین تناوبی سرعتی ( 0/065 ± 0/003نانومول بر میلیلیتر) بهصورت معناداری باالتر
از گروه کنترل ( 0/048 ± 0/005نانومول بر میلیلیتر) بود (.(t)11( =-6.989 ،P =0.001
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*

0.06

0.07
0.06

0.05

0.04
0.03
0.02

نانومول برمیلیلیتر

0.05

0.01
0.00
تمرین تناوبی شدید

کنترل

شکل  -2ميانگين سطوح مالونآلدئيد بافت قلب
* تفاوت معنادار با گروه کنترل ()P<0.05

نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که سطوح آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز بافت کبد گروه تمرین تناوبی
سرعتی ( 28/25 ± 1/66واحد بر میلیگرم پروتئین) در مقایسه با گروه کنترل ( 32/47 ± 1/96واحد
بر میلیگرم پروتئین) بهصورت معناداری (  (t)10( =4.023, P=0.002پایینتر بود (شکل شمارة سه).
32/47

28/25

تمرین تناوبی شدید

کنترل

شکل -3ميانگين سطوح گلوتاتيون پراکسيداز بافت کبد
* تفاوت معنادار با گروه کنترل ()P<0.05

واحد بر میلی گرم پروتئین

*

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
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شکل شمارة چهار نشان داد که بین سطوح مالوندیآلدئید بافت کبد گروه تمرین تناوبی سرعتی
( 0/021 ± 0/002نانومول بر میلیلیتر) و گروه کنترل ( 0/020 ± 0.003نانومول بر میلیلیتر) تفاوت
معناداری وجود نداشت (.(t)11( =-0.281 ، P= 0.784
0.02
0.02

0.02

0.02

0.02
0.02
0.01

نانومول بر میلی لیتر

0.02

0.01
0.01
تمرین تناوبی شدید

کنترل

شکل  -4ميانگين سطوح مالونديآلدئيد بافت کبد

نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که سطوح آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز عضلۀ دوقلو در گروه تمرین
تناوبی سرعتی ( 0/665 ± 0/081واحد بر میلیگرم پروتئین) نسبت به گروه کنترل (0/795 ± 0/039
واحد بر میلیگرم پروتئین) بهصورت معناداری ( (t)10( =3.518 ،P= 0.006پایینتر بود (شکل شمارة
پنج).
0/795

0.80
0.75

0/655

0.70
0.65
0.60
0.55
0.50

تمرین تناوبی شدید

کنترل

شکل  -5ميانگين سطوح گلوتاتيون پراکسيداز عضلۀ دوقلو
* تفاوت معنادار با گروه کنترل ()P<0.05

واحد بر میلی گرم پروتئین

*

0.85
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میزان مالوندیآلدئید بافت عضله در گروه تمرینی ( 0/0053 ± 0/0008نانومول بر میلیلیتر) نسبت
به گروه کنترل ( 0/0055 ± 0/0005نانومول بر میلیلیتر) تفاوت معناداری نـداشت
(.(t)12( =0.494 ، P=0.630
0/0053

0/0055
0.01

0.00
0.00

نانومول بر میلی لیتر

0.01

0.00
0.00

تمرین تناوبی شدید

کنترل

شکل  -6ميانگين سطوح مالونديآلدئيد عضلۀ دوقلو

بحث و نتيجهگيري
نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز بافت قلب در گروه تمرین
تناوبی سرعتی در مقایسه با گروه کنترل بهطور معناداری پایینتر بود .همچنین ،میزان مالوندیآلدئید
(شاخص پراکسیداسیون لیپید) بافت قلب در گروه تمرین ،افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل
داشت .مجموع این دو یافته نشانگر ایجاد فشار اکسایشی در بافت قلب است .این یافتهها با یافتههای
مطالعۀ اتلی 1و همکاران ( )25و برخی یافتههای پینهو 2و همکاران ( )26ناهمسو بود و با برخی
یافتههای پژوهش پینهو و همکاران ( )26همسو بود .اتلی و همکاران افزایش معنادار گلوتاتیون
پراکسیداز را در قلب موشهای صحرایی نر ویستار براثر شش هفته تمرین دویدن با تناوبهای 30
ثانیهای با سرعت  65الی  95متر در دقیقه و شیب هشت درصد گزارش کردند ( .)25پینهو و همکاران
( )26نیز اثر شش هفته تمرین تناوبی شنا ،پنج جلسه در هفته که شامل  10تناوب پنج دقیقهای و
1. Atalay
2. Pinho
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استراحت یک دقیقهای بین تناوبها بر میزان بیان ژن و سطوح آنزیم آنتیاکسیدانی گلوتاتیون
پراکسیداز بطن چپ قلب را بررسی کردند .در مطالعۀ آنها ،بیان گلوتاتیون پراکسیداز تغییر معناداری
نداشت؛ درحالیکه سطوح آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز افزایش یافت که با پژوهش حاضر ناهمسو بود.
عالوهبراین ،این تمرینها منجر به افزایش پراکسیداسیون لیپید بطن چپ قلب شدند که این یافته با
نتایج مطالعۀ حاضر همسو است .فرایند کاهش جریان خون موضعی و سپس ،افزایش مجدد گردش
جریان خون بافتی ،تولید انواع اکسیژنهای فعالشده را افزایش میدهد .هنگام افزایش شدت فعالیت
ورزشی ،عضلۀ قلب درصد خون دریافتی خود را افزایش میدهد .افزایش و کاهش خونرسانی به
دفعات زیاد در قلب موجب افزایش تولید گونههای اکسیژن واکنشپذیر میشود؛ درنتیجه ،لیپیدهای
غیراشباع غشاهای بافتی درمعرض آسیب قرار میگیرند ( .)27مطالعات قبلی نشان دادهاند که اگر
ورزشهایی نظیر دویدن و شنا با شدت زیاد انجام شوند ،باعث کاهش ثبات قلب ،افزایش فشار
اکسایشی ،القای آپوپتوزیس و آسیب قلب میگردند ( .)28طول دورة پژوهش ،نوع فعالیت و طول
دورة تناوبهای فعالیت نیز میتوانند از دالیل ناهمسویی نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای
ذکرشده باشد.
افزونبراین ،در مطالعۀ حاضر ،میزان گلوتاتیون پراکسیداز کبد گروه تمرین نیز نسبت به گروه کنترل
بهطور معناداری کاهش یافت .بااینحال ،میزان مالوندیآلدئید کبد در گروه تمرین ،تغییر معناداری
نسبت به گروه کنترل نداشت .درزمینۀ اثرهای تمرینهای تناوبی سرعتی طوالنیمدت بر ظرفیت
آنتیاکسیدانی کبد مطالعهای یافت نشد .کایاتکین 1و همکاران ( )29نشان دادند که یک جلسه دویدن
روی نوارگردان (شامل  15دورة  30ثانیهای با سرعت  35متر در دقیقه) روی آنزیم آنتیاکسیدانی
گلوتاتیون پراکسیداز کبد تأثیر معناداری ندارد که این مطلب با مطالعۀ حاضر ناهمسو بود .از دالیل
اصلی ناهمسویی می تواند تفاوت پاسخ با سازگاری و سرعت پایین نوارگردان در مطالعۀ کایاتکین و
همکاران باشد .همچنین ،این تمرین تأثیر معناداری بر مالوندیآلدئید کبد نداشت که با نتایج پژوهش
حاضر همسو است .کبد فعالیت متابولیکی زیادی دارد که بهطور طبیعی وابسته به سرعت جریان
اکسیژن است و جریان خون درطول تمرین بهطور معناداری کاهش پیدا میکند .عالوهبراین ،بهنظر
میرسد درنتیجۀ نوعی سازگاری بهدنبال تمرین ،تولید گونههای اکسیژن واکنشپذیر در کبد موشها
بهطور معناداری کاهش مییابد .بهطورکلی ،باالترین میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی در بافت
کبد مشاهده شده است (.)30
میزان گلوتاتیون پراکسیداز عضلۀ اسکلتی گروه تمرین نسبت به گروه کنترل بهطور معناداری کاهش
یافت .بااینحال ،همانند بافت کبد ،سطوح مالوندیآلدئید عضلۀ اسکلتی در گروه تمرین نسبت به
1. Kayatekin
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گروه کنترل تغییر معناداری نداشت .کریسول و همکاران ( )31طی مطالعهای تأثیر  12هفته تمرین
تناوبی را (هر جلسه شامل شش تناوب پنج دقیقهای با شدت  80الی  90درصد حداکثر اکسیژن
مصرفی) بر سطوح آنزیم آنتیاکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز عضالت دوقلو بررسی کردند .این
پژوهشگران گزارش کردند که تمرینهای تناوبی تأثیری بر سطوح آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز عضلۀ
دوقلو نداشت .عالوهبراین ،اتلی و همکاران ( )25گزارش کردند که تمرینهای تناوبی با سرعت باال
منجر به افزایش میزان آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در عضلۀ دوقلو و عضلۀ بازکنندة طویل انگشتان پا
(تند انقباض) میشود .در مطالعهای ،پیمنتا 1و همکاران ( )32نشان دادند که آنزیمهای آنتیاکسیدانی
سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز عضلۀ دوقلوی موشهای ماده ،طی هشت هفته
تمرین تناوبی شنا که برنامۀ تمرینی شامل  15دقیقه در روز ،هفتهای سه روز با حمل  10الی 14
درصد وزن موشها بار اضافی بود ،تغییر معناداری پیدا نکرد.
کانینگهام 2و همکاران ( )33تأثیر  12هفته برنامۀ تمرینی تناوبی شدید را بر سطوح مالوندیآلدئید
عضلۀ نعلی و بازکنندة طویل انگشتان پا بررسی کردند .برنامۀ تمرینی شامل دویدن دو بار در هفته
شامل سه تا شش تناوب  30ثانیهای با سرعت  24الی  30متر در دقیقه و شیب  5الی  15درجه بود.
نتایج حاصل نشان داد که تمرینهای تناوبی شدید منجر به کاهش سطوح مالوندیآلدئید در عضلۀ
بازکنندة طویل انگشتان پا میشود که این یافته با مطالعۀ حاضر ناهمسو است .نوع تار عضالنی ،تعداد
جلسات تمرین در هفته و سرعت دویدن از دالیل ناهمسویی هستند .همچنین ،این تمرینها تأثیری
بر میزان مالوندیآلدئید عضلۀ نعلی نداشتند که این یافته با نتایج پژوهش حاضر همسو بود .بهنظر
میرسد که ارتباط نزدیکی بین تولید گونههای اکسیژن واکنشپذیر و شدت ورزش وجود دارد (.)34
عالوهبراین ،نبود تغییر در میزان سطوح مالوندیآلدئید در بافت کبد و عضلۀ دوقلو  48ساعت پس از
پایان آخرین جلسۀ تمرینی ،الزاماً نشاندهندة افزایشنداشتن سطوح مالوندیآلدئید در این بافتها
نیست ()30؛ زیرا ،برخالف لیپیدها ،آلدئیدهای مشتق از آنها محلول در آب هستند که این خاصیت
باعث میشود این ترکیبات بتوانند از محل تولید به سایر مکانهای سلول انتشار یابند و حتی آسیب
را به خارج از سلول دستنخورده منتقل کنند (.)35
فعالیتهای ورزشی ازیکسو ،با افزایش فشار اکسایشی احتمال تشکیل رادیکالهای آزاد مضر را
افزایش میدهند و ازسویدیگر ،با القای آنزیمهای ضداکسایشی سبب کاهش رادیکالهای آزاد نیز
میشوند ( .)30بااینحال ،این دفاع ذاتی در برخی از شدتهای تمرینی سبک تا متوسط روی میدهد.
1. Pimenta
2. Cunningham
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اگونسکی 1و همکاران ( )36در پژوهش خود گزارش کردهاند که تمرینهای منظم (یک ساعت تمرین
شنا ،پنج روز در هفته بهمدت هشت هفته) باعث کاهش تولید گونههای اکسیژن فعال میشوند .نتایج
مطالعه حاضر نشان داد که پاسخ اکسایشی بافتهای مختلف به فعالیت ورزشی مشابه ممکن است
متفاوت باشد؛ بهطوریکه فعالیت تناوبی سرعتی بهمدت هشت هفته منجر به افزایش معناداری در
سطوح مالوندیآلدئید بافت قلب میشود؛ درحالیکه سطوح مالوندیآلدئید عضلۀ دوقلو و کبد تغییر
معناداری نیافت .به عقیدة برخی پژوهشگران ،وجود این تأثیرهای متفاوت تمرینی ممکن است ناشی
از وجود جایگاههای سلولی ویژه (جایی که اقسام اکسیژن واکنشی تولید میشود) و ظرفیت آنتی-
اکسیدانی پایۀ متفاوت بافتهای مختلف باشد ( .)37عضلۀ اسکلتی کمترین مقدار آنزیمهای آنتی-
اکسیدانی را دارد و حمل اکسیژن به این بافت هنگام تمرین شدید ممکن است تا  100برابر افزایش
یابد .سوختوساز پایۀ قلب حدود  100برابر کبد است و مغز نیز حدود  20درصد اکسیژن مصرفی
بدن را استفاده میکند .این بهمعنای متفاوتبودن مقدار پراکسیداسیون چربی ناشی از فشار اکسایشی
در این بافتها و صدمهدیدن آنها براثر تمرین است ()38؛ البته نبود توانایی در اندازهگیری میزان
خون دریافتی و اکسیژن دریافتی بافتها و همچنین ،نبود توانایی تعیین دقیق شدت تمرینی (درصدی
از  )VO2maxاز محدودیتهای پژوهش حاضر بودند.
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که تمرین تناوبی سرعتی موجب کاهش
معنادار آنزیمهای آنتیاکسیدانی و افزایش معنادار پراکسیداسیون لیپید میشود .عالوهبراین ،بافتهای
مختلف پاسخهای اکسایشی متفاوتی نسبت به فعالیت ورزشی مشابه از خود نشان میدهند؛ بهطوری-
که بافت قلب در مقایسه با گروه کنترل خود ،براثر تمرینهای تناوبی سرعتی بیشتر از بافتهای کبد
و عضلۀ اسکلتی تحتفشار اکسایشی قرار میگیرد .سطوح پایۀ متفاوت آنتیاکسیدانی در بافتهای
مختلف ،نقش متفاوت آنها در فعالیتهای ورزشی مختلف و تفاوت قابلمالحظه در فرایند کاهش
جریان خون موضعی و سپس ،افزایش مجدد گردش جریان خون بافتی ،میتوانند از دالیل پاسخ
متفاوت بافتها باشند .همچنین ،ازآنجاییکه بافت قلب بهطور چشمگیری براثر اجرای طوالنیمدت
تمرینهای تناوبی سرعتی تحتفشار اکسایشی قرار میگیرد ،مربیان و ورزشکارانی که از این نوع
تمرینها استفاده میکنند ،باید جنبههای احتیاطی ناشی از اجرای این نوع تمرینها را رعایت کرده و
از پایشهای مقطعی استفاده کنند.

1. Ogonovszky
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