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Abstract 

Objectives: The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of aerobic 

training and pumpkin seed supplementation on pulmonary oxidative stress indices of 

H2O2 poisoned rats. 

 Methods & Materials: 42 male Wistar rats were randomly divided into 7 groups: control, 

poisoned, poisoning+ 1 g pumpkin, poisoning+ 2 g pumpkin, poisoning+ aerobic exercise, 

poisoning+ 1 g pumpkin+ exercise, poisoning+  2 g pumpkin+ exercise. Induction of 

oxidative stress by intraperitoneal injection of 0.1 mg/ kg of hydrogen peroxide for 3 days 

per week, receiving pumpkin seeds at 1 and 2 g per kg of body weight and exercise 

program including increasing running on a treadmill for 8 weeks (3 days Per week with a 

minimum speed of 8 meters per minute and a slope of 10 degrees). Specialized kits were 

used to measure cytochrome c, ATP, MDA and PAB indices and the data were analyzed 

by two-way analysis of variance at a significance level of 0.05.  

Results: The results showed that H2O2 poisoning caused a significant decrease in ATP 

and significant increase in pulmonary cytochrome C, MDA and PAB (P <0.05). Pumpkin 

seed doses had no significant effect on MDA, cytochrome c and ATP concentrations (P> 

0.05). On the other hand, receiving 2 g of pumpkin seeds caused a significant decrease in 

PAB concentration (P <0.05). Eight weeks of aerobic exercise had no significant effect on 

pulmonary MDA concentration (P> 0.05), but significantly increased ATP concentration 

and decreased cytochrome c and PAB concentrations (P <0.05). Interaction of aerobic 
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exercise with pumpkin seed doses increased ATP and decreased concentrations of MDA, 

cytochrome c and PAB (P <0.05).  
Conclusions: The single effects of pumpkin seeds seem to be dependent on tissue and 

dosage. Eight weeks of aerobic exercise is also a good antioxidant solution in hydrogen 

peroxide poisoning, depending on the factors. The combination of aerobic exercise and 

high doses of pumpkin seed supplement has additional effects on oxidative indices of lung 

tissue in rats poisoned with Hydrogen Peroxide. 

 

Keywords: Exercise, Pumpkin, Oxidative Stress, Hydrogen Peroxide 

 

Extended Abstract 

Background and purpose 
Oxidative stress refers to an increase in the production of free radicals or a 

decrease in antioxidant defences that lead to disruption of normal metabolism and 

damage to biological molecules. Accordingly, many physiological and 

pathophysiological mechanisms involved in lung disorders are associated with 

oxidative stress. The most important oxidants of oxidative damage are reactive 

oxygen species (ROS) including anion superoxide (-O2), hydroxyl radicals (OH) 

and hydrogen peroxide (H2O2) (1). Scientific studies consider exercise to be an 

important factor in regulating messenger pathways, enhancing antioxidant 

defenses, and repairing cellular damage caused by oxidative stress (2). However, 

it is not clear how aerobic interventions affect the above conditions. On the other 

hand, there has been a lot of interest recently in studying extracts and plants with 

natural antioxidants (3). It is possible that consumption of pumpkin in a dose-

dependent manner may cause different changes in the values of oxidative 

parameters following intoxication. 

 
Materials and Methods 

The present study was performed with an experimental research design (post-test 

with control group) and clinical research method in accordance with the guidelines 

of the National Institutes of Health (NIH) and with the ethics code 

IR.IAU.M.REC.1398.032. The 42 male Wistar rats were randomly divided into 7 

groups: control, poisoned, poisoning + 1 g pumpkin, poisoning + 2 g pumpkin, 

poisoning + aerobic exercise, poisoning + 1 g pumpkin + exercise, poisoning + 2 

g pumpkin+ exercise. Induction of oxidative stress by intraperitoneal injection of 

0.1 mg/kg of hydrogen peroxide for 3 days per week, receiving pumpkin seeds at 

1 and 2 g per kg of body weight and exercise program including increasing 

running on a treadmill for 8 weeks (3 days per week with a minimum speed of 8 

meters per minute and a slope of 10 degrees) (4). After eliminating the acute effect 
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of the interventions, 24 hours after the last training session and 12 hours after 

fasting, the rats were anesthetized by intraperitoneal injection of a mixture of 

ketamine and xylazine. Malondialdehyde concentration was assessed using the 

ELISA kit of Minipolis USA (coefficient of variation of %16, detection range of 

25-50 picomol/ml and sensitivity of 0.53 picomol/ml). In order to measure the 

concentration of cytochrome c oxidase, US-made COX ELISA kits (coefficient 

of variation of %11, detection range of 1.15-1.1 ng/ml and sensitivity of 0.42 

ng/ml) were used. Intracellular ATP level was assessed using the evaluation kits 

of KA1661 model of Abnova Taiwan (change coefficient %9.3, detection limit 

0.02 μM and sensitivity 0.001 μM). PAB concentration was also measured using 

TMB cation due to its electrochemical and optical properties. In this method, the 

values of prooxidant-antioxidant ratio in HK units were expressed based on the 

percentage of hydrogen peroxide adsorption in the standard solution (5). One-way 

analysis of variance was used to evaluate the normality of data distribution and 

one-way analysis of variance was used to investigate the effects of induction of 

H2O2 poisoning. In order to test the research hypotheses, two-way analysis of 

variance and Bonferroni post hoc test was used to determine the main effect of 

exercise, pumpkin supplement and their interactive effect on dependent variables 

at a significant level of p < 0.05. 

 
Findings 

The results showed that H2O2 poisoning caused a significant decrease in ATP 

and a significant increase in pulmonary cytochrome C, MDA and PAB (P < 0.05). 

Receiving doses of pumpkin seeds had no significant effect on MDA 

concentration (F=4.127, P=0.091, ƞ2=0.139) and in this respect, there was no 

significant difference between doses used (p > 0.05). Also, 8 weeks of aerobic 

training did not significantly reduce the concentration of pulmonary MDA 

(F=4.614, P=0.084, ƞ2=0.141). However, the interaction of aerobic exercise and 

pumpkin seeds decreased MDA concentration (F=39.717, P=0.010, ƞ2=0.787). 

Regarding cytochrome c concentration, the results showed no significant effect of 

doses of 1 and 2 g of pumpkin seeds in this index (F=3.168, P=0.143, ƞ2=0.089). 

However, eight weeks of aerobic training significantly reduced the values of this 

index (F=38.099, P=0.007, ƞ2=0.652).  Besides, the interaction between training 

and pumpkin seeds reduced the concentration of cytochrome c (F=61.041, 

P=0.004, ƞ2=0.944). The greatest decrease was observed when combining aerobic 

exercise with 2 grams of pumpkin seeds per kilogram of body weight. Receiving 

doses of pumpkin seeds did not cause significant changes in ATP concentration 

of lung tissue c (F=2.824, P=0.266, ƞ2=0.082). On the other hand, aerobic 

exercise significantly increased the concentration of ATP compared to the group 
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of hydrogen peroxide poisoning c (F=16.548, P=0.045, ƞ2=0.474). Also, the 

combination of aerobic exercise with pumpkin seeds 1 and 2 g in a completely 

similar pattern caused a significant increase in pulmonary ATP concentration 

compared to other groups c (F=24.601, P=0.021, ƞ2=0.587). Finally, the results 

showed that receiving 2 g of pumpkin seeds (F=18.128, P=0.029, ƞ2=0.512) and 

eight weeks of aerobic training (F=23.552, P=0.018, ƞ2=0.568) significantly 

reduced the concentration of PAB in lung tissue. In addition, the interaction of 

aerobic exercise and pumpkin seeds (F=39.017, P=0.005, ƞ2=0.688) significantly 

reduced PAB concentration without a significant difference in dose. 

 
Conclusion 
Based on our results, it is reasonable to combine herbal supplements with exercise 

interventions to neutralize the oxidative stress caused by physical activity. 

Accordingly, the anti-inflammatory and antioxidant properties of pumpkin seed 

supplement, along with increasing the activity of enzymatic and non-enzymatic 

antioxidants in aerobic exercise, reduce the prooxidant-antioxidant balance. 

Hence, these interventions operate through the mechanism of normalizing 

biomarker levels or compensating for disruption of oxidative markers (6). In this 

study, the lack of examination of other oxidative and antioxidant enzymes in 

poisoned mice is one of the research limitations. Therefore, in order to rationally 

interpret and generalize these results to other areas, we need more research on the 

auxiliary role of pumpkin seed doses and types of aerobic exercise in reducing the 

oxidative stress caused by H2O2 poisoning. 

 
Article Message 
Aerobic exercise to some extent counteracts the negative changes caused by 

hydrogen peroxide intake. However, combining eight weeks of treadmill running 

with pumpkin seed doses is an effective treatment to reduce oxidative damage to 

lung tissue. To confirm these findings, other intracellular mechanisms, molecular 

cascades, and possible messenger pathways in both sexes should be examined. 
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پژوهشي مقالة  

  فشار یها شاخص ربذر کدو ب مکمل و نده یفزا یهواز  نیتمرهفته   هشت تأثیر
 اکسا یشی بافت ریۀ موشهای مسمومشده با آب اکسیژنه1
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 12/07/1400تاريخ پذيرش:                           31/02/1400تاريخ دريافت: 
 

 چکیده 

  اکسايشي   فشار   هاي شاخص   بر   کدو   بذر   مکمل و    ي هواز   ين تمر   هفته   هشت   ير تأث   ي بررس با هدف    حاضر   مطالعة   اهداف: 

 ( انجام شد؛   2O2Hآب اکسيژنه )   با شده  مسموم   ي ها رت   ريوي 

ها:   و روش  و   42  مواد  نر    کدو،   گرم   يک +    مسموميت   شده، مسموم   کنترل، گروه  هفت  به    تصادفي   يستار سر رت 

+    کدو   گرم   دو +  مسموميت   تمرين، +    کدو   گرم   يک +  مسموميت   هوازي،   تمرين +    مسموميت   کدو،   گرم دو  +    مسموميت 

  در  روز  سه   مدت به  پراکسيد   هيدروژن  mg/kg  1 /0  ي صفاق درون  تزريق با   اکسايشي   فشار   القاي شدند.   تقسيم  تمرين 

  هفته   هشت   شامل   يني تمر برنامة    و از وزن بدن    يلوگرم هر ک   ي ازا گرم به   يک و دو   صورت ه ب کدو     بذر   يافت در   ، هفته 

  هاي کيت   از .  بود   ( درجه   10  يب و ش   يقه متر بر دق هشت    سرعت با حداقل    هفته   در   روز )سه    تردميل   روي   ينده ا فز   دويدن 

  تحليل   آزمون ها با  داده   و شد    استفاده   PABو    c ،  ATP ،  MDA  سيتوکروم   ي ها شاخص   يري گ اندازه   نظور م ه ب   تخصصي 

 شد.    يل و تحل   تجزيه   0/ 05  معناداري در سطح    دوراهه   واريانس 

 و    C  ،MDAسيتوکروم   معنادار   افزايش   و  ATP معنادار   کاهش   سبب H2O2   با   مسموميت   داد   نشان   نتايج   یافته ها: 

PAB  شد   ريوي   (P < 0.05  .) غلظت    بر   اداري معن   اثر   کدو   بذر   دوزهاي   دريافتMDA ،   سيتوکرومc    و  ATP   نداشت  

 (P > 0.05 )  . غلظت   معنادار کاهش    موجب   بذر کدو    گرم   دو   يافت در   طرفي   از   PAB   شد   (P < 0.05 ) .   هفته    هشت

  ي صورت معنادار ه ب   را   ATP  غلظت   اما   ، ( P > 0.05)   نداشت   ريوي  MDA غلظت   بر   اداري معن   اثري   ي هواز   ين تمر 

کدو باعث    بذر   دوزهاي   با   ي هواز   ين تعامل تمر   . ( P < 0.05)   را کاهش داد   PABو    c  سيتوکروم   غلظت و  داد    يش افزا 

   . ( P < 0.05)   شد   PAB  و c   يتوکروم س   ، MDAو کاهش غلظت    ATP  يش افزا 

 
1. Email: mahshidm60l@yahoo.com   

2. Email: hasanmatinhomaee@gmail.com  

3. Email: alihoseini_57@yahoo.com  
4. Email: salehrahmati@gmail.com 



 183                                                         ... و مکمل بذر کدو ندهيفزا يهواز  نيهشت هفته تمر ريتأث: مهذب

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

  هوازي   تمرين هفته    هشت  .باشد وابسته يمصرف دوز و به بافتمجرد بذر کدو  اثراترسد    ي نظر م   به نتیجه گیری:  

  تمرين   ترکيب .  است   يدروژن ه   يد با پراکس   مسموميت   يط در شرا   مناسبي   ضداکسايشي   راهکار   عواملي به    سته ب   يز ن 

شده با  مسموم   هاي رت   در   ريه   بافت    اکسايشي   ي ها شاخص   بر   ي اثرات مضاعف   کدو   بذر   مکمل بيشتر    دوزهاي و    ي هواز 

 . دارد   يژنه آب اکس 

 . پراکسيد   هيدروژن   ، اکسايشي   فشار   ، تنبل   کدو   تمرين،     :کلیدی واژگان

 

 مقدمه 

شود  گفته می اکسیدانی آنتی دفاع کاهش  یا آزاد هایرادیکال تولید افزایش هرگونه  به اکسایشی فشار

 اساس براین (؛ 1) شودمیمنجر  بیولوژیک هایمولکول  به آسیب و طبیعی متابولیسم در اختالل به که

پاتوف  کیولوژیزیف  یها سازوکار  از  بسیاری   و   دیابت   عروقی،  - قلبی   عصبی،   هایبیماری  ک یولوژیزیو 

  آسیب  ایجادکنندۀ  هایاکسیدان   ترینمهم  از.  دنارتباط دار  یشیاکسا  فشاربا    هیدر اختالالت ر  ریدرگ

  هایرادیکال  ، (O2-)  آنیون  سوپراکسید  شامل (  ROS)  اکسیژن  فعال  های گونه  به  توانمی  اکسیداتیو

 . (7) کرد  اشاره( 2O2H) پراکسید هیدروژن  و( OH) هیدروکسیل

  استفاده  بدن  در  ی شیاکسا  فشار  یسازه یشب  روش  کی  عنوانبه  ژنهیاکس  آب  ا ی  2O2H  از  پژوهشگران

  مانند   ی اختالالت  جاد یا  موجب  دیپراکس  دروژنی ه  ، یوانیح  و   یانسان   مطالعات  براساس .  کنندیم

  .(8)  شودیم  یویر  یهاسلول   در  فرولوتوک  آلفا  کاهش  و  ولیت  شیاکسا  د،یپیفسفول   ونیداسیپراکس

 و   ساختار  تغییر  رب  آن  تأثیر  و  2O2H  با  مسمومیت  از  ناشی  اکسایشی  فشار  بین  ارتباط  راستا  این  در

 طی  چرب  اسیدهای  در  هاگونه   این.  است  توجهی  جالب  موضوع  اکسایشی  فشار  هایشاخص  عملکرد

  با  که  کنند می  ایجاد  1( MDA)  آلدئیددیمالون  همچون  هاییمتابولیت   لیپیدی  پراکسیداسیون  یندفرا

  نوکلئیک،  اسیدهای  در.  شوندمی  سلولی   آسیب  و   آنزیمی  مهار   موجب  ها پروتئین  عملکرد   در  تغییر

 ریبوز دزکسی  قند  تغییر  باعث  آن  در  لینککراس ایجاد  و  DNA  با  واکنش  اثر  در  هیدروکسیل  رادیکال

  ایجاد  به  نیز آمینواسیدها و  هاپروتئین به اکسیداتیو آسیب. شودمی 82-گوانوزین  هیدروکسی  تولید و

,  9)  شود میمنجر    نیتروتیروزین  و  هیدرووالین   لوسین،  هیدروکسی   پروتئین،  کربونیل  ازجمله  ترکیباتی

 ی توکندریم  یشیاکسا  فسفردارشدنردوکس را در    ی دهالگنیکه س  یاصل  ی هانیاز پروتئ  ی کی  .(10

  شارژ   بر   c  توکروم ی س   ی دفاع   ی ها سم ی مکان   کردن ر ی با درگ   ت ی مسموم   است.  c  توکرومیس  کند،یکنترل م

 
1. Malondialdehyde (MDA  (  
2.  8-OHdG 
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  هایگونه  حذف   و   تـولید   نیب  تعادل  بدن  عات یما  در  ی . از طرف ( 11)   گذارد می   ر ی تأث   1( ATP)   ی سلول   ی انرژ 

  تعادل   این  وقتی  .است  مهم  اریبس  2( PAB)  دانیاکسیآنت-ندایپرواکس  توازن  عنوانبا    فعال  اکـسیژن

  ،ودشمی  ریه  به  تقیممس  یبآس  باعث  تنها نه  اکسایشی  فشار  رود، می  پیش   اکسیدانیآنتی   تخلیۀ  متسبه

 خون،  در  شده   ذکر  موارد.  (12)  شودمی  ریه  نیز  التهاب  مولکولی  هایمکانیسم  شدنفعال  سبب  بلکه

  بیماری  انواع  تشخیص  و  ارزیابی  جهت  اکسایشی   فشار  بیومارکرهای  عنوان  به  بدن  مایعات  سایر  و  ادرار

 . شوند  می  استفاده  ها

  و   ی دان ی اکس ی آنت   دفاع   ش ی افزا   ، رسان ام ی پ   ی رها ی مس   م ی تنظ   در   مهم   ی عامل   ورزش   ، ی علم   مطالعات   براساس 

  ط ی شرا   بر   ی ورزش   مداخالت   ر ی تأث   ۀ نحو   حال، ن ی باا   ؛ است   ی ش ی اکسا   فشار   از   ی ناش   ی سلول   ی ها ب ی آس   م ی ترم 

  به   بسته   و ی دات ی اکس   ی ها ب ی آس   ، درواقع .  است   ز ی تجو   هنگام   در   ی اد ی ز   توجه   مستلزم و    ست ی ن   مشخص   ذکرشده 

  شده ی اب ی ارز   خاص   ی نشانگرها   و (  ی مبتد   ا ی   ده ی د )آموزش   کننده ن ی تمر   ت ی وضع   ، آن   مدت   و   شدت   ورزش،   نوع 

  هنگام در    را   ی ش ی اکسا   فشار از    ی ناش   ی ها ب ی آس   ی مقاومت   نات ی تمر   ظاهرًا  . ( 2)   د ن اب ی   کاهش   ا ی   ش ی افزا   ند ن توا ی م 

  ی ها ورزش   ی برتر   ۀ دهند نشان   مطالعات   شتر ی ب   ی طرف   از .  دهند ی م   کاهش   ی استقامت   ا ی   ی هواز   نات ی با تمر   ب ی ترک 

  کاهش   ق ی طر   از متوسط    ی ورزش   ی ها ت ی فعال و فعال   ی سبک زندگ   . اند ب ی آس   ن ی ا   عوارض   کاهش   در   ی هواز 

ROS ،   توکروم ی س   ی رهاساز   از   ی ر ی شگ ی پ   و   ی دان ی اکس ی آنت   ی ها م ی آنز   ژن   ان ی ب   ش ی افزا  c   جاد ی ا   سبب  

  حال، ن ی باا   ؛ ( 13)   د ن شو ی م   ی سلول   آپوپتوز و کاهش    یی ا ی توکندر ی م   ت ی مسموم   با   مقابله   در   ی حفاظت   ی ها ی سازگار 

  ی دان ی اکس ی آنت   ی دفاع  ستم ی س   و ( مدت *  شدت )  ورزش  حجم   و  نوع  که  است   ن ی ا  از   ی حاک  ر ی اخ   ی ها گزارش 

  عوارض   جاد ی ا   باعث   تواند ی م   ز ی ن   متوسط   ا ی   کم   شدت   ی حت   و   هستند   ی ش ی اکسا   فشار   ی اصل   ی ها واسطه   ، ناکارآمد 

  بدون   متوسط   و   کم   ی ها شدت   با   سه ی مقا   در   ل ی تردم   ی رو   زیاد   شدت   با   ن ی تمر   رابطه   ن ی ا   در   . ( 13,  2)   شود 

  د ی شد   نات ی تمر   ی طرف   از   . دهد ی م   ش ی افزا   را   کل   ی دان ی اکس ی آنت   ت ی ظرف   د، ی پ ی ل   ون ی داس ی پراکس   در   ر یی تغ 

  DNA  سطح   تا   اثر   ن ی ا   اما   ، شود ی م   و ی دات ی اکس   ب ی آس   باعث   دروژن ی ده ی پراکس   د ی تول   ق ی طر   از   مدت کوتاه 

  و دهد  می   کاهش   را   و ی دات ی اکس   ب ی آس   اد ی ز   شدت   با   ی سوار دوچرخه   ب ی ترت   ن ی هم   به   ؛ ابد ی ی نم   گسترش 

  و ی دات ی اکس   ب ی آس   ش ی افزا   باعث   سرعت   دو   در   شدت   همان   اما   دهد، ی م   ش ی افزا   را   ی م ی آنز   ی ها دان ی اکس ی آنت 

  ی ش ی فشار اکسا   رات یی بر تغ   ی هواز   ی ورزش   ی ها ت ی آثار مطلوب فعال   انگر ی ب   ج ی نتا   ی بند جمع   . ( 15,  14)   شود ی م 

  ی ها شاخص   در   ی جبران   الت ی تعد   موجب   ی من ی ا   ستم ی س   بهبود   با   نده ی فزا   ی هواز   نات ی تمر   احتماالً   رو ن ی ا از   ؛ است 

  اثر   ربارۀ د   مطالعات   کمبود   ۀ دهند نشان   مطالعات   مرور   حال، ن ی ا با   ؛ ( 16)   شود ی م   ت ی مسموم   متعاقب   و ی دات ی اکس 

 
1. Adenosine Triphosphate (ATP) 
2. Oxidant–Antioxidant Balance (PAB)  
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  ی وان ی ح   ی ها مدل   ی و ی ر   PAB  و   c ،  ATP  توکروم ی س   ، MDA  ی ها شاخص   رات یی تغ   بر   ی هواز   نات ی تمر 

 .  است   ژنه ی اکس   آب   با   شده مسموم 

  ت ی ها هستند که در حفظ وضع دان ی بدن در برابر اکس   ی دفاع   ی ها سم ی ها مکان دان ی اکس ی آنت   ، گر ی د   ی سو   از 

  در .  ( 17) کنند  ی م   فا ی ا   ی بدن نقش مهم   ی ش ی اکسا   ی ها کردن واکنش فعال و متعادل   ی ها ردوکس، حذف گونه 

شده است. در    جاد ی ا   ی ع ی طب   ی ها دان ی اکس ی آنت   ی دارا   اهان ی عصاره و گ   ۀ به مطالع   ی اد ی ز   ۀ عالق   ، ر ی اخ   ی ها سال 

  ها، تواستروژن ی نشده، ف اشباع   چرب   ی دها ی اس   بات ی ترک   ی درمان   و   یی غذا   اثرات   به   مربوط   اطالعات   نه ی زم   ن ی ا 

غ   ی دها ی اس .  است   افته ی   گسترش   ی تاحدود   تنبل کدو   ی ها دانه   ی برها ی ف   و   E  ن ی تام ی و    و اشباع  ر ی چرب 

  ی فشار پر   ی ها ی مار ی ب   کاهش   و   ی ر ی شگ ی در پ   ی موجود با کاهش اکسیداسیون نقش مهم   ی ها دان ی اکس ی آنت 

از    ی تواستروژن ی ف   بات ی ترک   که ی حال در   دارند؛   سرطان   انواع   و   ت ی آرتر   ابت، ی د   ، ی پوکلسترولم ی ه   خون، 

ازای  گرم به   0/ 75  ند داد نشان  و همکاران    ی ر ی ش   . ( 19,  18) د  کن ی م   ی ر ی جلوگ استخوان    ی و پوک   ی دم ی پ ی پرل ی ه 

دم  ا مغزی و  - میزان نفوذپذیری سد خونی   ، اکسیدانی تأثیرات آنتی   ۀ واسط کدو به   ۀ کیلوگرم وزن بدن روغن دان 

اکسیداتیو   در بررسی نشـانگان   ز ی ن   راد و همکاران ی شکوه   . ( 20) دهد  ی م مغزی را در موش صحرایی کاهش  

که بذر کدو و    ند داد   زارش گ   پراکسید   شـده بـا هیدروژن های صحرایی نر مسموم انقباض موش   کند عضالت  

  کدوتنبل   مصرف   ، حال ن ی ا با   ؛ ( 21) شوند  ی م   ی ش ی اکسا   فشار   زان ی جداگانه باعث کاهش م ، تمـرین اسـتقامتی 

است    متعاقب   ی ش ی اکسا   ی پارامترها   ر ی مقاد   مختلف   رات یی تغ   جاد ی ا   باعث   دوز   به   وابسته   ی روش   در   ممکن 

  ی هواز   نات ی که شامل تمر   ی تنبل در مداخالت کدو   بذر   مختلف   ی دوزها   اثرات   ی بررس   رو ن ی ازا   ؛ شود   ت ی مسموم 

  انجام   مجزا   صورت ه ب   ی محدود   مطالعات   نه ی زم   ن ی ا   در کمک کند.    ندها ی ا فر   ن ی تواند به درک بهتر ا ی م   ، هستند 

  وجود  احتمال  ن ی ا .  ست ی ن  دسترس  در  ها آن   از   زمان هم  ۀ استفاد   با  رابطه  در  ی ا کپارچه ی   اطالعات   و است   شده 

  ت ی مسموم   عوارض   کاهش   بارۀ در   ی بهتر   ج ی به نتا بتوان    ی هواز   ن ی تمر   و   کدو   بذر   د ی اثرات مف   ب ی ترک با    که   دارد 

  منظور ه راه ب   ن ی خطرتر و کم   ن ی بهتر  افتن ی  ی شده، تالش برا اساس موارد گفته بر   . کرد  دا ی پ  دست   ه ی ر   بافت  در 

  ر ی تأث   ی مطالعه بررس   ن ی هدف ا   بنابراین   ؛ است   ی ضرور   ی امر   د ی پراکس   دروژن ی ه از    ی ناش   ی ش ی اکسا   فشار کاهش  

  ، c ،  ATP  توکروم ی س   ی ها شاخص   رات یی بر تغ   ی و مکمل بذر کدو با دو دوز مصرف   ی هواز   ن ی هفته تمر هشت  

MDA   و  PAB   بود   د ی پراکس   دروژن ی ه شده با  نر مسموم   ی ها رت   ی و ی بافت ر   در . 
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 پژوهش روش
  پژوهش   روش  و   (کنترل  گروه   با  آزمونپس)   تجربی  پژوهش  طرح  با  ایتوسعه  نوع  از  حاضر  پژوهش 

  و1( NIH)  بهداشت  ملی  مؤسسۀ  هایدستورالعمل   با  مطابق  بنیادی  اهداف  با   بود. این پژوهش   بالینی

همۀ  اخالق   کد  با  آزمایشگاهی   حیوانات  با  کار  به  مربوط  اخالقی  اصول  رعایت 

IR.IAU.M.REC.1398.032  با   دوماهه  ویستار  نژاد  نر  صحرایی  موش  سر  42  ،منظوربدین.  شد  انجام  

  تصادفی  صورتهب  و شدند    تهیه  بهشتی  شهید   دانشگاه  حیوانات  مرکز  از  گرم   220  تا   180  وزنی   محدودۀ 

 مسمومیت   ،کدو گرم دو+  مسمومیت کدو، گرم یک + مسمومیت ،شدهمسموم کنترل، گروه هفت در

  هایقفس  در  تمرین+    کدو  گرم  دو +    مسمومیت  تمرین،+    کدو   گرم  یک+    مسمومیت  ،هوازی  تمرین+  

  حدود   رطوبت  گراد،سانتی  درجۀ  22  ±   3  دمای   در  استاندارد   آب  و  غذا  به  آزاد  دسترسی  با  مخصوص

  ها موش  سازگاری،  زمانمدت  پایان  از  پس  .شدند   نگهداری  ساعتی  12  روشنایی  چرخۀ  و  درصد  45

  با(  2014  مدل  ،صنعت  اندیشۀ  پیشرو  شرکت)  حیوانات  نوارگردان  روی  رفتنراه  با  هفته  در  جلسه  پنج

  از  استفاده  با  اکسایشی   فشار  یالقا  . (22)  دشدن  آشنا  درجه  صفر  شیب   و  دقیقه  در  متر  15  سرعت

  در   روز  سه  مدتبه آلمان  مرک   شرکت  ساخت   پراکسید  هیدروژن  mg/kg  1/0  یصفاقدرون  تزریق

 . شد اعمال هفته،

  پودر.  شد  پودر  کامالً  برقی   آسیاب  توسط  و شد    تهیه  دارویی  گیاهان  پژوهشگاه  از  خشک  یکدو  بذر

  فیلتر  توسط  وشد   ورغوطه  10:  1 نسبت  با  اتانول  درصد   80  در  ساعتی  یک  مرحلۀ  دو   در  آمدهدستهب

 تبخیر   اتانول  تا   گرفت  قرار  یونپرکوالس  دستگاه   در  شدهحاصل  ۀ . مادشد  صاف   متریمیلی  2/0  کاغذی

  وشد    حل  سرد  سالین  لیترمیلی  1/0  در  باقیمانده   عصارۀ   پودر  از  گرممیلی  50  هر  یتنها. درشود

  روز)چهار    هفتههشت  مدت  به  گاواژ  با روش  بدن  وزن  از  کیلوگرم  هر  ازایبه  گرم  دو   و  یک  صورتهب

 . (21) شد  خورانده هدف  هایگروه به صبح 9 ساعت در( هفته در

  دویدن  (صبح  10  تا   8  ساعت  بین  هفته  در  روز  سه)  هفته  هشت  شامل  یتمرین  هایگروه  هوازیبرنامۀ  

  شیب  و  دقیقه  30  زمان  دقیقه،  بر   مترهشت    سرعت  با  تمرین  شروع  صورتهب  تردمیل  روی  تداومی

 سوم   هفتۀ  دقیقه،   30  زمان  و  درجه  10  شیب  ، دقیقه  بر   متر  12  سرعت  دوم   هفتۀ  در  .بود  درجه  10

  بر متر 20 سرعت با  هفته چهارمین در و  دقیقه 45 زمان و درجه 10 شیب ،دقیقه بر متر  16 سرعت

  سرعت  با  هارت  ،هشتم  تا   پنجم  هایهفته  طول  در.  رسید  قبل  با هفتۀ  مشابه  زمان  و  شیب  و  دقیقه

 
1. National Institutes of Health (NIH) 
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  در  سردکردن  و  کردنگرم  برنامۀ.  کردند  تمرین  دقیقه  60  زمان  و  درجه   10  شیب  ،دقیقه  بر  متر  20

 .(4)  بود دقیقه بر مترنُه   سرعت با دویدن دقیقه  شش شامل جلسه هر

  آخرین   ازپس    ساعت  24  مداخالت،  حاداثر    حذف  برایپژوهش و    یرهایعمر متغ  یمۀتوجه به ن  با

  کتامین یدارو از مخلوطی صفاقی  داخل تزریق با ها موش ، ناشتایی از پس   ساعت 12 و تمرین جلسۀ

  در  بالفاصله وشد   تمیز زدهیخ سرد نمکی  محلول درو شد  بریده ریه بافت. شدند هوشبی یالزیناز و

 درجۀ   - 80  دمای  در  بعدی  تحلیل  و  تجزیه  زمان  تا آمده  دستهب  نمونۀ.  شد   منجمد  مایع  نیتروژن

 کردن افهاض  از  پس   ریه  بافت   ، هاشاخص  بافتی   غلظت   گیریاندازه  برای . (23)  شد   نگهداری گرادسانتی

  شده تنظیم  برقی   هموژنایزر  از  اسـتفاده  با   µM leupeptin12  و   50mM Tris–HCl, NaCl  حاوی  بافر

درجۀ   دمای  در  دقیقه  20  مدتبه  محلول  این  سپس.  شد  هموژنه   دقیقه  در  دور  800 روی   چهار 

  ،درنهایت.  شد  منتقل  جدید  هایلوله   به  وشد    سانتریفوژ  دقیقه  در  دور  3000  سرعت  با  گرادسانتی

 غلظت  .شد برداشت  ATP و c سیتوکروم ، MDA،  PAB سنجش برای شناور رویی مایع کافی مقادیر

 دامنۀ   ،درصد  16 تغییرات ضریب)  آمریکا  مینیپولیس شرکت  االیزا کیت  از استفاده  با   آلدئیددیمالون

.  شد   ارزیابی  (لیترمیلی  بر  پیکومول  53/0حساسیت    و   لیترمیلی  بر  پیکومول   50/25-1000  تشخیص

  ضریب)  آمریکا   ساخت  COX1  االیزا  هایکیت  از  اکسیداز  c  سیتوکروم  غلظت   کردنکمی  منظوربه

 بر   نانوگرم  42/0  حساسیت  و  لیترمیلی  بر  نانوگرم  15/1  -100  تشخیص  دامنۀ  ،درصد  11  تغییرات

  مدل   ارزیابی   های کیت  از  استفاده  با   سلولیدرون  ATP  میزان  سنجش.  دش   استفاده(  لیترمیلی

KA1661  شرکت Abnova  تشخیص  حد   ، درصد  9/3  تغییرات  ضریب)  تایوان  μM  02/0  حساسیت  و 

Mμ  001/0  )غلظت.  گرفت  صورت  PAB  از    نیز استفاده    های ویژگی  دلیلبه  TMB2  کاتیونبا 

 در   اکسیدانآنتی-پرواکسیدان  نسبت  مقادیر  روش  این   در.  سنجیده شد  آن  نوری  و   الکتروشیمیایی

 . (5) شد  بیان استاندارد محلول در وژنهیدر پراکسید جذب درصد مبنای  بر  HK واحدهای

 توزیع  بودنطبیعی  بررسی  برایی،  مرکز  یش گرا  ی هااز شاخص  شدهآوری جمع  های داده  توصیف  برای

  واریانس   تحلیل  آزمون  از   2O2H  با  مسمومیت  القای  اثرات  بررسی  برای  و  ویلک- شاپیرو  آزمون  از  ها داده

  یبیطرفه و آزمون تعقدو  یانسوار  یلاز تحل  پژوهش   هایفرضیه  بررسیمنظور  به  . شد  استفاده  طرفهیک

وابسته استفاده   یرهایها بر متغآن  یتنبل و اثر تعاملمکمل کدو  ین،تمر  یاثر اصل  یینتع  یبرا  ینفرونب

 
1. Cytochrome C Oxidase (COX) 

2. Tetramethylbenzidine 
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 معناداری  سطح  در  نتایج  وشد    انجام  22  نسخۀ  1اساسپیاس   افزارنرم  از  استفاده  با  آماری  عملیات.  شد

 .شد گزارش 05/0
 

 نتایج 
فشار   از  اکسایشی  القای  کاهش    2O2Hناشی  غلظت  معناموجب  معنادار    ATPدار  افزایش  و 

سیتوکروم  دیمالون با   دانیاکسی آنت-دانیپرواکس  توازن  و   cآلدئید،  مقایسه   شد   کنترل  گروه   در 

(P < 0.05) (شمارۀ یک جدول.)   
  صورتبه پراکسيد هيدروژن با مسموميت القاي از ناشي رية اکسيداتيو هايشاخص تغييرات -1 جدول 

 انحراف معيار ± ميانگين

Table 1- Changes in lung oxidative indices due to induction of hydrogen peroxide 

poisoning by mean± SD 

P F 
شدهمومسم گروه  

Poisoned group 

کنترل  گروه  

control group 
Variable   متغير    

0.004 141.54 919.07± 86.49 319.20± 12.07 
آلدئید دیمالون  

MDA (Pmol/mL) 

0.002 620.70 6.19± 0.32 1.34± 0.07 
سی  سیتوکروم  

Cyt C (ng/mL) 

0.001 1016.22 5.88± 0.51 22.31± 0.73 ATP (μM) 

0.001 1292.32 276.55± 8.82 46.57± 6.69 
یدان اکسیآنت-پرواکسیدان  توازن  

PAB (HK) 
 

 ,F = 4.127)  داشتـن   MDA  ر غلظتـب  داریمعناکدو اثر    ربذ  دوزهای  افتـدریکه   شان دادـن   تایجـن

= 0.139  2ƞ, P = 0.091  )نبود  یمصرف   یدوزها  ین ب  داریمعنالحاظ تفاوت    یناز ا  و  (P >  0.05 .) 

 F = 4.614, P)  نشد ریوی MDA غلظتموجب کاهش معنادار   یهواز ینهفته تمر هشت همچنین

= 0.084, ƞ2 = 0.141  غلظت   کاهش  باعث بذر کدوو    یهواز  تمرینتعامل  حالاینبا(؛MDA  شد   (F 

= 0.787 2ƞ, P = 0.010, = 39.711)  مشاهده    یمصرف  یدوزها  ینب  داریمعناتعامل تفاوت    یندر ا  و

 (.شمارۀ یک شکل) ( P >  0.05) نشد 

 
1. SPSS 
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 شدههاي مطالعهبافت ريه در گروه MDA غلظت  -1 شکل

 ها در مقایسه با سایر گروه دار معنا کاهش : *† 

Figure 1- MDA concentration of lung tissue in the studied groups  

 *†: A significant decrease compared to other groups 
 

بذر    گرم  دوو    یک  یدوزها  نداشتن  ارمعناد  یرتأث  ۀدهند نشان  نتایج   cسیتوکروم  غلظت  در رابطه با

 ی هواز   تمرینهشت هفته    ،حالینابا  (؛ ,ƞF = 3.168, P = 0.143 0.0892 =)  بودشاخص    ینا  درکدو  

تعامل    همچنین.  ( ,ƞF = 38.099, P = 0.007 0.6522 =)   شاخص شد  ینا  یرمقاد   دارمعناموجب کاهش  

. (F = 61.041, P = 0.004, ƞ2 = 0.944)  شد   cسیتوکرومغلظت  موجب کاهش    بذر کدوو    ینتمر

  بدن  وزن  کیلوگرم  هر  ازایبه  کدو  بذر  گرمدو    با  هوازی  تمرین  ترکیب  زمان   در   کاهش   بیشترین

 (. شمارۀ دو شکل) شد  مشاهده
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 شدههاي مطالعهريه در گروه Cسيتوکروم  غلظت -2شکل 

   H2O2بذر کدو و  کنندۀ های دریافتدار در مقایسه با گروهمعناکاهش : *  

   هادار در مقایسه با سایر گروهمعناکاهش : *†

Figure 2- Lung cytochrome C concentration in the studied groups 

 *: A significant decrease compared to groups receiving pumpkin seeds and H2O2 

†*: A significant decrease compared to other groups 

 

  شدنریه    بافت ATP غلظت  در  معنادار    اتریتغیایجاد  بذور کدو باعث  دوزهای  دریافت  ،  براساس نتایج

(= 0.082 2= 2.824, P = 0.266, ƞ F)  .  افزایش معنادار غلظت  از طرفی تمرین هوازی موجبATP   در

همچنین  .  (2F = 16.548, P = 0.045, ƞ = 0.474)  شد  هیدروژن پراکسیدمسمومیت با  گروه  مقایسه با  

غلظت   دارمعناموجب افزایش  مشابه    کامالً  یدر الگوی  گرمیی یک و دوبذر کدو  باتمرین هوازی  تلفیق  

ATP  ها شددر مقایسه با سایر گروه  ریوی   (= 0.5872 ƞF = 24.601, P = 0.021, )  (شکل شمارۀ سه.)  
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  شدهمطالعه هايدر گروه ريهبافت ATP غلظت  -3 شکل

 ی گرمیک ی و بذر کدو H2O2گروه در مقایسه با  دارمعنا افزایش: *

 ها گروه یر سادر مقایسه با  دار معنا افزایش  :*† 

Figure 3- ATP concentration of lung tissue in the studied groups 

*: A significant increase compared to the H2O2 group and 1 g pumpkin seeds 

 *†: A significant increase compared to other groups 

 

  و هشت  ( ,ƞF = 18.128, P = 0.029 0.5122 =)گرم بذر کدو  دریافت دو    نشان داد  نتایج  همچنین

در     PAB غلظت  دارمعنا  موجب کاهش  (ƞ, P = 0.018, F = 23.552 0.5682 =) هوازی  تمرینهفته  

باعث   در میزان دوز مصرفینیز بدون اختالف معنادار    بذر کدوتعامل تمرین هوازی و  .  ریه شد  بافت

   (.شمارۀ چهار شکل) ( ,ƞF = 39.017, P = 0.005 0.6882 =)  شد  PAB  غلظتدار معناکاهش 
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 شدهمطالعه يهادر گروه يهبافت ر PAB غلظت  -4شکل 

 ی گرمیکبذر  و H2O2گروه  مقایسه بادر  ردا معناکاهش : * 

 ها گروه یر سا  در مقایسه بادار معنانشانه کاهش :  *† 

Figure 4- PAB concentration of lung tissue in the studied groups 

  *: A significant decrease compared to the H2O2 group and 1 gram seeds 

  *† : A significant decrease compared to other groups 

 

 گیریبحث و نتیجه 
غلظت    افزایشو  ATP غلظت معنادار کاهش  باعث  2O2H با مسمومیت  ،نتایج پژوهش حاضر براساس

  هیدروژن  درمعرض قرارگرفتن هنگام .شودمی صحرایی هایموش ریوی  PAB و  c، MDA سیتوکروم

 عنوان به  OH  پذیرواکنش  رادیکال  تولید  باعث  Fe2  و   2O2H  هاییون  بین  فنتون  واکنش  پراکسید

می  هایرادیکالاین    .شودمی  اکسیداتیو   آسیب  اصلی  مکانیسم بهنتوانسمی  بسته   ، سلول  نوع  د 

  ،اینبرعالوه  .دنشو  لولیس  مرگ  القای  باعث  آن  غلظت  و  قرارگیری  زمان، مدتیکفیزیولوژ  ـعیتوض

  بررسیاز طرفی    . (24)  شودمی  زیادی مشاهده 2O2H  ،سیگاری  و  ریه  التهاب  هایبیماری  دارای  افراد  در

ROS  در  سلولی  خارج  پراکسیدهیدروژن  افزایش  مقدار  بیشترین  دهد کهعضالنی نشان میغیر  منابع 
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 تأثیری  هوازی  تمرین  هفتههشت    که درحالی  شود؛ می  مشاهده   2وینگیت  آزمون  و1بروس  آزمون  طی

های مرتبط  با بیماری 2O2Hتعادل در متابولیسم  نبود  هازآنجاک .(15, 13) ندارد آن سطوح افزایش بر

جمله چاقی، دیابت، ایسکمی، کاهش شنوایی، اختالالت قلبی و عصبی، پیری و  ازبا فشار اکسیداتیو  

کارگیری مداخالت مؤثر  ه یق باین عوارض باید از طر  ،(25,  10)است    شروع و پیشرفت تومور همراه

 د. نکاهش یاب

گروه    مقایسه با  در MDA غلظت  دریافت بذر کدو موجب کاهش معنادار  حاضر نشان داد    پژوهشنتایج  

کمتر از ازای هر کیلوگرم از وزن بدن  گرم به  دو  دوزدریافت   گروه  درMDA میزان  نشد.  بدون مکمل  

هشت هفته تمرین هوازی موجب کاهش معنادار  همچنین  نبود.دار معنااما این اثر   ، شد گرم  یکدوز 

  ، شدهنگامی که دوزهای بذر کدو با تمرین هوازی ترکیب    ،حالاینریوی این شاخص نشد؛ با غلظت

MDA  این  افزایش دوز مصرفی، غلظت  با   نشان داد. ظاهراً را داریاشده کاهش معنهای مسموم موش

پژوهش  استفادهاما بین دوزهای    ،یابدبیشتری میکاهش    شاخص این  دار  ااین اختالف معنشده در 

  ها نشان دادند آن  است.راد و همکاران  شکوهی  پژوهش  با نتایجناقض آشکار  ها در تاین یافته  .نبود

و هشت هفته تمرین استقامتی   کیلوگرم از وزن بدن  ازای هرگرم به  و دو   دریافت بذر کدو با دوز یک

معن کاهش  غلظتا موجب  موش  MDA دار  انقباض  کند  مسمومعضالت  نر  بـاهای   شـده 

آنشودمی  هیدروژنپراکسید تعامل  اما  ندارد  ،  تأثیری  چنین  همکاران   .(21)ها  و  مهذب  از طرفی 

بافت    MDAدار غلظت  اتمرین هوازی باعث کاهش معنهفته  بذر کدو و هشت  گرم  دو  گزارش کردند  

نبل تکدو  دانۀ  روغن  گ و همکاران،پژوهش روبراساس نتایج    .(26)شود  قلبی متعاقب مسمومیت می

  شدن با پس از مسموم  کلیه و کبد MDAغلظت چشمگیر  کاهش باعث  کیلوگرم( در لیترمیلیچهار )

بافت    آلدئیددیبر میزان غلظت مالون   نبلبذر کدوتاثرات    دربارۀحال،  اینبا  ؛(27)شود  می  ایماکتین

کمبود دارد.  ریه  وجود  حاضر  مطالعات  پژوهش  که  نتایج  است  این  از  مفید    حاکی    کدو  بذراثرات 

  که باید در مطالعات آینده بیشتر بررسی شود.   باشدوابسته  دوز مصرفی  و    شدهمطالعه  بافتبه  تواند  می

حدودی  تا  ،شده پس از هشت هفته تمرین هوازیهای مسمومریوی موش  MDAسطح    نیافتنکاهش

 ای در مقاله  روشن  دبیدی  و  انسانی و حیوانی همخوانی ندارد. اشرفی  هایحوزهبا  های مشابه  با پژوهش

داد نشان  هشتمروری  ت  ند  کاهشی  هفته  تنظیم  برای  متوسط  شدت  با  هوازی  منظم  مرین 

دند شش هفته تمرین نشان داو همکاران    جابری  ،در این راستا.  (28)  آلدئید ضروری استدیمالون

 
1. Bruce Test 

2. Wingate Test 
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معن اثر  مالوناهوازی  فاکتور  بر  ندارددی داری  پژوهش،    .(29)  آلدئید  این  سطح   نکردنتغییردر 

برخی مطالعات گزارش   توجیه کرد. توان توسط چند عاملمیتمرین هوازی را   دنبالبه آلدئیددیمالون

  های ورزش   پس از  اسکلتی  عضالت  و  قلب  بافت  در  MDA  تغییرات  کنندۀعامل تعیین  ،اند جنسیتکرده

است    یا   شدید  طرفی  (30)استقامتی  از  دارد.  وجود  احتمال  مدت   شدت   که  این  تمرین    و 

اکسایشی بدن شده باشد. در این  ای در سیستم  های ویژهسبب ایجاد سازگاری  تنها   ، شدهگرفتهکاربه

است  راستا شده  داده  بدون  روی  زیاد  شدت   با  تمرینکه    نشان  است  ممکن   در  تغییر  تردمیل 

های آینده ارزیابی در بررسی  .(15)   دهد  افزایش   را  کل  اکسیدانیآنتی  ظرفیت  لیپید،  پراکسیداسیون

آنتیآنزیمفعالیت  میزان   مشابه  تأثیرتحت  (GPxو    SOD  ،CAT)  اکسیدانیهای  تمرینی   پروتکل 

توجیهمی برای    تواند  حاضر  یافتهمناسبی  پژوهش  فعالیت  از طرفی    . باشدهای  تعاملی  اثر  سازوکار 

  دریافتو   تمرین هوازیسازگاری با    ظاهراً  مشخص نیست.آلدئید  دیکاهش مالون  در  بذر کدوهوازی و  

در این    است.  لیپیدی  پراکسیداسیون  نتیجه کاهش و در 2O2Hهای آزاد  قادر به حذف رادیکال  بذر کدو 

 مشابه   نکردنتمرین  یا  کردنتمرین  در حالت  یگرم و دو  گرمییک  دوزهای  در  تغییرات  الگوی  ،تعامل

تمرین هوازی اثرات بیشتری به همراه    رسد ترکیب دوزهای بیشتر بذر کدو بابه نظر می  بنابراین  ؛بود

 داشته باشد. 

دهندۀ اثرات کاهندۀ هشت هفته تمرین هوازی  اکسیداز ریوی نشان  cارزیابی فعالیت آنزیم سیتوکروم  

نشد.  گروه مسمومیت   دار در مقایسه باامعن   دریافت بذرهای کدو موجب ایجاد اختالفکه  حالیبود؛ در

در مقایسه با   بیشتر این شاخصموجب کاهش  گرمی  دو   یبذر کدو  باتمرین هوازی  تلفیق  از طرفی  

  زمانهم  بررسی  با هدف  ایمطالعه ،ادبیات پژوهش  مروردر    است  ذکر  شایان  شد.تمرین هوازی مجرد  

ی مشابه با پژوهش حاضر  در یک پروتکل تمرین  آریانفر و همکارانحال  اینبا  ؛ نشد  یافت  موضوع  این

دادند   معنادار  نشان  کاهش  باعث  هوازی  تمرین  هفته  سیتوکروم  هشت  قلب  cفعالیت  بافت    در 

چگالی میتوکندری و فعالیت    افزایشعوامل    بررسیبا  .  (3)شود  می  2O2Hشده با  های مسموم موش

  شده  پیشنهاد  چنینبه عواملی مرتبط دانست.  این نتایج را  توان  های اکسیداتیو بافت عضالنی میآنزیم

  پروستونوئید،   متابولیسم  الکترون،  انتقال  زنجیرۀ  در  اکسیژننشست    طریق  از  تمرین هوازی  که  است

  تأثیر  اکسایشی   فشار  روند  بر  هامینکاتکوال  فعالیت   افزایش  و   ماکروفاژ  فعالیت،  اکسیداز  گزانتین

اکسیداز متعاقب هشت هفته تمرین هوازی و   cکاهش فعالیت سیتوکروم    از طرفی.  ( 15)  گذاردمی

. در این  باشد  مرتبط  ها موش  آهن  و فقر  cتغییرات یون آهن سیتوکروم    با ممکن است    مصرف بذر کدو 

ت. آهن جدا از شدن آنزیم همراه اسی با تغییرات ساختمانی و غیرفعالهای فلزوضعیت، حذف یون

اجزای سازندۀعملکرد مهمی که به از  از هموگلوبین دارد،    عنوان یکی  بسیاری  اصلی در  یک عامل 
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ازآنزیم الکترون  زنجیرۀ  III  جمله کمپلکسها  خوش تغییراتی دست  در میتوکندری است که  انتقال 

با    برای راستامیمداخالت  سازگاری  این  در  همکاران    بوشهری  ، شود.  دادو  آنزیم  ند  نشان  فعالیت 

یابد  داری میا هفته تمرین استقامتی و مصرف مکمل آهن افزایش معن  12اکسیداز پس از    cسیتوکروم  

  ها یآزمودن  دنیدو  تیفیپژوهش زمان و ک  نیادر    ،حال این؛ با(31)   زمان دویدن تأثیرگذار است  و بر

 .کرد یریگجه ینت  باره  نیا در وانتا بت نشد سهیمقا

با    ، اما داشتن  هیر  بافت  ATPداری بر غلظت  انشان داد دریافت بذر کدو اثر معن  پژوهش حاضر  جینتا

های پژوهش یافته  ،جینتا  نیابا    ناهمسویی  در.  یافتافزایش    ATPمیزان    ،مصرفی  افزایش میزان دوز

  غلظت   معنادار  شیافزا  باعث  یگرمدو  و  ی یککدو  بذر  مکمل  افتیدرنشان داد    همکاران  و  رادیشکوه

ATP   موادضدخستگی    و   التهابی ضد  خواص  به  با توجه  . (21)  شود یم  نر  ی هاموش  ی نعل  ۀعضل  در  

  به  احتماالً   هاافتهی   در  یی ها تناقص  نیچن  ، (19)ورزشی   یهاعملکرد در  کدو   بذر  عالی   عناصر و   معدنی 

 ۀ تخلی  مانند برخی از عوامل    ،اساسنیابر  ؛ (32)  است  مربوط  و تناسب اندام فرد   بافت  عملکرد  بافت،  نوع

 ۀ لی، اختالل در ترشح کلسیم از شبکسریع گلیکوژن، تجمع الکتات، یون هیدروژن و فسفر داخل سلو

شده و افزایش مصرف اکسیژن متناسب با انرژی مصرف  ATP  توانایی برای حفظنبود  سارکوپالسمی،  

در هر بافت    تواندمی  کدو   بذراکسیدان  آنتی  اثرات  نیهمچن.  (27)  دارند  نقش   ی شیاکسا  فشار  جادیا  در

اثر بهتری به جای   ، چه مقدار دوز این مکمل بیشتر باشدهر  هیدر بافت ر  ظاهراً  و  باشد وابسته  به دوز  

  نقـش سلولی  رسان بینپیام عنوان یک مولکولتواند بهمی  یانرژی سلول  نیبر تأمعالوه  ATPگذارد.  می

التهـاب    و  هـا پالکت عسیتوکین، تجم چون ترشحوع  های فیزیولوژیک متنپاسخ کند و سبب ایجاد ایفا

  ، ریه  ATPکاهش    ضمن جلوگیری از  د توانمکمل بذر کدو می بیشتر  ر یمصرف مقاد  رونیااز  ؛ (33)شود  

 .  ندپیشگیری کو سرطان  پیشرفت مرگ سلولیاز 

 غلظت  ای،هفتههشت  پروتکل   اجرای  از  پس   داد   نشان   پژوهش حاضر  تمرین هوازی نتایج   در زمینۀ

 ATP  2گروه  در مقایسه با    کردهتمرین  گروه  در  معناداری  طوربه  ریویO2H     است  مسلم .  یافت  افزایش 

  بر  منظم   بدنی  فعالیت  با  سازگاری  و  عروقی - قلبی  آمادگی  بدنی،  تناسب  مانند  متعددی  عوامل  که

باهستند  اثرگذار  عضالنی  و   سلولی   ATP  غلظت گزارش پژوهشگران  حال  این؛  را  متناقضی  نتایج 

  هایموش  در  ورزشی  فعالیت  دنبالبه   را  کبدیATP   کاهش  همکاران  و  هاگتونکه  طوری به  اند؛کرده

  تنها  ند داد  نشان  استقامتی  تمرین  اثر  بررسی   در  همکاران  و  قنبری.  (34)  ند کرد  گزارش  صحرایی

  این   غلظت  دارمعنا  افزایش  موجب(  هفته  12)  بلندمدت  و(  هفتهسه  )  مدتکوتاه  استقامتی  تمرینات

 هوازی   تمـرین  هفتههشت    بررسی  در  همکاران  و  رادشکوهی  همچنین  . (35)  شودمی  یکبد  شاخص

نظر   .(21)  یابدمی  افزایش  داریامعن  طورهب  نعلی  عضلۀ  ATP  غلظت  ندداد  نشان  تردمیل  روی به 
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ها بافت  ATPر غلظت  ترین عامل تأثیرگذار بتمرین مهم  نوع  اثر  در  تولیدی  الکتات   میزان  رسد تغییرمی

در   .یافت شده است  رابطۀ مستقیم  ATPتمرین و کاهش    حین  تولیدی  الکتات  زیرا بین کاهش  ؛ باشد

  نقش   هوشیبی  تا   تمرین  جلسۀ  آخرین  فاصلۀ  و   تمرین  دورۀ   طول  مدت،  شدت،   مانند  عواملیاین رابطه  

  مسیرهای  فعالیت  کاهش باعث  پراکسید  هیدروژن  با  مسمومیت  ز طرفی القایا  . (35,  33)دارند    مهمی

 ترینمهم  عنوانبه   ATP  تغییرات  به  حساس  پتاسیمی  هایو کانال  1( SPK)   کینازها  پروتئین  رسانپیام

 طریق   از  موضوع  این  ظاهراً  که  (25,  10)  شودمی  اکسایشی  فشار  با   مقابله  فیزیولوژیک  هایمکانیسم

 . شد خواهد مرتفع بهتر هوازی تمرین بذر کدو و مکمل از استفاده

در تأثیرگذاری بذر کدو    مصرفی  دوزهای  بین  معناداری  نشان داد تفاوت  همچنین نتایج پژوهش حاضر

  کاهشی  تغییرات  قادر به ایجاد این مکمل  گرم    دو   مصرفکه  طوری هب  داشت؛ وجود    PABر شاخص  ب

دریافت دو گرم بذر کدو  راد و همکاران گزارش کردند  ا با نتایج پژوهش حاضر، شکوهیراستهم  .شد

بذر    مصرفی   دوزهای  اثرات  دربارۀ  . (21)شود  در عضلۀ نعلی می  PAB  موجب کاهش بیشتر شاخص

  پیشنهادی  های مکانیسم  ، اما دارد  وجود  زیادی   پژوهشی   هایمحدودیت  ،شاخصمقادیر این    بر  کدو 

  اسیدهای  و   هافیتواستروژن عناصر    آزاد  هایرادیکال  مهار  توانایی  یا  ضدالتهابی   اثرات  به  هاییکارا  این

  تواند می  کدو  بذر  روغن  با  دهیمکمل  دادنشان    2سیفابو  .(36)  است  مربوط  نشدهاشباع   چرب

 .( 37)خنثی کند  اکسایشی را فشار  و  الکل از ناشی کبدی مسمومیت

- پرواکسیدان  توازن  معنادار  کاهش  باعث   هوازی  تمرین  هفته  هشت  پژوهش حاضر، های  براساس یافته

  بدنی   فعالیت   اندداده  نشان  اولیههای  پژوهش.  شودمیمسمومیت    گروه  با  مقایسه  در  اکسیدانآنتی

  مطالعۀ  براساس.  کندمی  جلوگیری  عروقی  - قلبی  های بیماری  وقوع  از  PABشاخص    بر   تأثیر  با   منظم

شاخص  تغییر  موجب  هوازی  تمرین  روز  پنج  حداقل  ،3همکاران  و  پیلچ  افزایش  جهت  در  این 

- یدانیاکس  توازن  بر  چاقی  و  هوازی  تمرین  اثر  بررسی  درنیز    4سو  و  حر  .(38)  شودمی هااکسیدان آنتی

  SOD  حطس  و  یابد می  کاهش  تمرین  از  بعد  ها آزمودنی  ROS  ســطوح  ندداد  نشان  اکسیدانینتیآ

  PAB  میزان  دادند  نشان  همکاران  و   رادشکوهی  پژوهش حاضر،  نتایج  با  راستاهم  .(39)  یابد می  افزایش

  و  شمس  .( 21)  یافت  کاهش  شـدهمسموم  نر  هایموش  در  تقامتیاس  رینتم  هفته  هشت  از  پس

 دار معنا  افزایش  موجب  D  ویتامین  مصرف  و  هوازی  تمرین  هفتههشت    کردند  گزارش  نیز  همکاران

 
1. Protein kinases (PKs)  

2. Abou Seif 
3. Pilch & et al 

4. Roh and So 
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در این . (23) شد اکسیژنه آب درمعرض  هایرت ریۀ بافت PAB نسبت دارمعنا کاهش  و  GPx غلظت

  در.  ودشمی  اهدهمش  GPx  آنزیم  با  ارتباط  در  هوازی  تمرینات  یسازش  تغییرات  بیشترین  ظاهراًزمینه  

  و   آب  به   را  هیدروژن  الکترون،  انتقال   زنجیرۀ  داخل  گلوتاتیون  از  استفاده   با   GPx  ، یندفرا  این

  هادانیپرواکس  نسبت  دارامعن  کاهش  نیبنابرا  ؛( 6)  کند می  لیتبد  الکل  به  را  ارگانیکی   یدهایپراکس

  به  2O2H  تبدیل  در  آن  نقش  و  GPx  دارامعن  افزایش  به  توانیم  را  یهواز  نیتمر  هفتههش    متعاقب

  ب ی ترکپژوهشگران،    نظر  براساس  .داد  نسبت  هوازی  تمرین  ۀبرنام  مدت  و  دتش  بودنبمناس  و  آب

 تیفعال  از  ی ناش  یشیاکسا   فشار  کردنیخنث  منظوربه  یورزش  مداخالت  با  ی اهیگ  ی هامکمل  زمان هم

  کنار  در  کدو  بذر  مکمل  یدانیاکسیآنت  و  یضدالتهاب  یهایژگیو  ، اساسنیبرا  ؛است  یمنطق  ،ی بدن

 توازن   کاهش  موجب  یهواز  ناتیتمر  غیرآنزیمی  و   یمیآنز  هایاکسیدانآنتی  تیفعال  افزایش

طریق  تمداخال  نیا  روازاین  ؛شودیم  دانیاکسیآنت-دانیپرواکس   سطوح   کردننرمال  سمیمکان  از 

می  ویداتیاکس  ی هاشاخص  در  اختالل  جبران  ا ی  یستیز  ی نشانگرها ا  . کنندعمل  ،  پژوهش  ن یدر 

  یهات یه محدودازجمل  شدهمسموم   یهاموش  یدانیاکسیآنت  و  یدانیاکس  یهامیآنز  ریسانشدن  یبررس

به    ها نهیزم  ریسا  به   جینتا   نیا  میتعم  و  یمنطق  ریتفس  برای  ؛ بنابراینشودیم  محسوب  پژوهش حاضر

  کاهش در    یهواز   نیتمر  انواعو    کدو  بذر  یدوزها  ینقـش کمکـ  بارۀدر   یشتریب  هایدادن پژوهشانجام

 . نیاز است 2O2Hبا  ت یمسموماز  ی ناش  یشیاکسا فشار

 پيام مقاله 

 دروژنی ه  افتیدر  از  یناش  یمنف  رات ییتغدودی  تـاح  یهواز  ناتیتمر  پژوهش حاضر،  جیبا نتا  مطابق

  ، کدو  بذرهای  دوز  با   لیتردم  یرو  دویدنهشت هفته    بیترک  حال،نیابا  ؛کند می  را خنثی  دیپراکس

برای تأیید این .  شودمی  محسوب  هیبافت ر  ی شیاکسا  یهاب یآس  تعدیل  برای  یدرمان  مؤثر  روشیک  

در دو   ی رسان احتمالامیپ  یرهایو مس  یمولکول  یآبشارها ،یسلولدرون  یسازوکارهاسایر ها باید یافته

 .شودبررسی  جنس
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