Sport Physiology

Volume 14, No 53, 2022, Page 177-202

Research Paper

The Effect of Eight Weeks of Increasing Aerobic Training and
Pumpkin Seed Supplementation on Oxidative Stress Indices of Lung
Tissue in Rats Poisoned with Hydrogen Peroxide1
M. Mohazab1, H. Matin Homaei2, S. A. Hosseini3, S. Rahmati
Ahmadabad4
1. Department of Exercise Physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad
University, Tehran, Iran.
2. Department of Exercise Physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad
University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3. Department of Exercise Physiology, Marvdasht Branch, Islamic Azad
University, Marvdasht, Iran.
4. Department of Physical Education, Pardis Branch, Islamic Azad University,
Pardis, Iran.
Received: 2021/05/21

Accepted: 2021/10/04

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 dosedependent 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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فيزيولوژي ورزشي
مقالة پژوهشي

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی فزاینده و مکمل بذر کدو بر شاخصهای فشار
اکسایشی بافت ریۀ موشهای مسمومشده با آب اکسیژنه
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چکیده
اهداف :مطالعة حاضر با هدف بررسي تأثير هشت هفته تمرين هوازي و مکمل بذر کدو بر شاخصهاي فشار اکسايشي
ريوي رتهاي مسمومشده با آب اکسيژنه ( ) H2O2انجام شد؛
مواد و روش ها 42 :سر رت نر ويستار تصادفي به هفت گروه کنترل ،مسمومشده ،مسموميت  +يک گرم کدو،
مسموميت  +دو گرم کدو ،مسموميت  +تمرين هوازي ،مسموميت +يک گرم کدو  +تمرين ،مسموميت +دو گرم کدو +
تمرين تقسيم شدند .القاي فشار اکسايشي با تزريق درونصفاقي  0/1 mg/kgهيدروژن پراکسيد بهمدت سه روز در
هفته ،دريافت بذر کدو بهصورت يک و دو گرم بهازاي هر کيلوگرم از وزن بدن و برنامة تمريني شامل هشت هفته
دويدن فزاينده روي تردميل (سه روز در هفته با حداقل سرعت هشت متر بر دقيقه و شيب  10درجه) بود .از کيتهاي
تخصصي بهمنظور اندازهگيري شاخصهاي سيتوکروم  MDA ،ATP ،cو  PABاستفاده شد و دادهها با آزمون تحليل
واريانس دوراهه در سطح معناداري  0/05تجزيه و تحليل شد.
یافته ها :نتايج نشان داد مسموميت با  H2O2سبب کاهش معنادار  ATPو افزايش معنادار سيتوکروم  MDA ،Cو
PABريوي شد ( .)P < 0.05دريافت دوزهاي بذر کدو اثر معناداري بر غلظت  ،MDAسيتوکروم  cو  ATPنداشت
( .)P > 0.05از طرفي دريافت دو گرم بذر کدو موجب کاهش معنادار غلظت  PABشد ( .)P < 0.05هشت هفته
تمرين هوازي اثري معناداري بر غلظت  MDAريوي نداشت ( ،)P > 0.05اما غلظت  ATPرا بهصورت معناداري
افزايش داد و غلظت سيتوکروم  cو  PABرا کاهش داد ( .)P < 0.05تعامل تمرين هوازي با دوزهاي بذر کدو باعث
افزايش  ATPو کاهش غلظت  ،MDAسيتوکروم  cو  PABشد (.)P < 0.05
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نتیجه گیری :به نظر مي رسد اثرات مجرد بذر کدو به بافت و دوز مصرفي وابسته باشد .هشت هفته تمرين هوازي
نيز بسته به عواملي راهکار ضداکسايشي مناسبي در شرايط مسموميت با پراکسيد هيدروژن است .ترکيب تمرين
هوازي و دوزهاي بيشتر مکمل بذر کدو اثرات مضاعفي بر شاخصهاي اکسايشي بافت ريه در رتهاي مسمومشده با
آب اکسيژنه دارد.
واژگان کلیدی :تمرين ،کدو تنبل ،فشار اکسايشي ،هيدروژن پراکسيد.

مقدمه
فشار اکسایشی به هرگونه افزایش تولید رادیکالهای آزاد یا کاهش دفاع آنتیاکسیدانی گفته میشود
که به اختالل در متابولیسم طبیعی و آسیب به مولکولهای بیولوژیک منجر میشود ()1؛ برایناساس
بیماریهای عصبی ،قلبی -عروقی ،دیابت و بسیاری از سازوکارهای فیزیولوژیک و پاتوفیزیولوژیک
درگیر در اختالالت ریه با فشار اکسایشی ارتباط دارند .از مهمترین اکسیدانهای ایجادکنندۀ آسیب
اکسیداتیو میتوان به گونههای فعال اکسیژن ( )ROSشامل سوپراکسید آنیون ( ،)O2-رادیکالهای
هیدروکسیل ( )OHو هیدروژن پراکسید ( )H2O2اشاره کرد (.)7
پژوهشگران از  H2O2یا آب اکسیژنه بهعنوان یک روش شبیهسازی فشار اکسایشی در بدن استفاده
میکنند .براساس مطالعات انسانی و حیوانی ،هیدروژن پراکسید موجب ایجاد اختالالتی مانند
پراکسیداسیون فسفولیپید ،اکسایش تیول و کاهش آلفا توکوفرول در سلولهای ریوی میشود (.)8
در این راستا ارتباط بین فشار اکسایشی ناشی از مسمومیت با  H2O2و تأثیر آن بر تغییر ساختار و
عملکرد شاخصهای فشار اکسایشی موضوع جالب توجهی است .این گونهها در اسیدهای چرب طی
فرایند پراکسیداسیون لیپیدی متابولیتهایی همچون مالوندیآلدئید ( 1)MDAایجاد میکنند که با
تغییر در عملکرد پروتئینها موجب مهار آنزیمی و آسیب سلولی میشوند .در اسیدهای نوکلئیک،
رادیکال هیدروکسیل در اثر واکنش با  DNAو ایجاد کراسلینک در آن باعث تغییر قند دزکسیریبوز
و تولید هیدروکسی گوانوزین 28-میشود .آسیب اکسیداتیو به پروتئینها و آمینواسیدها نیز به ایجاد
ترکیباتی ازجمله کربونیل پروتئین ،هیدروکسی لوسین ،هیدرووالین و نیتروتیروزین منجر میشود (,9
 .)10یکی از پروتئینهای اصلی که سیگنالدهی ردوکس را در فسفردارشدن اکسایشی میتوکندری
کنترل میکند ،سیتوکروم  cاست .مسمومیت با درگیرکردن مکانیسمهای دفاعی سیتوکروم  cبر شارژ

(1. Malondialdehyde (MDA
2. 8-OHdG
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انرژی سلولی ( 1)ATPتأثیر میگذارد ( .)11از طرفی در مایعات بدن تعادل بین تـولید و حذف گونههای
اکـسیژن فعال با عنوان توازن پرواکسیدان-آنتیاکسیدان ( 2)PABبسیار مهم است .وقتی این تعادل
بهسمت تخلیۀ آنتیاکسیدانی پیش میرود ،فشار اکسایشی نهتنها باعث آسیب مستقیم به ریه میشود،
بلکه سبب فعالشدن مکانیسمهای مولکولی التهاب نیز ریه میشود ( .)12موارد ذکر شده در خون،
ادرار و سایر مایعات بدن به عنوان بیومارکرهای فشار اکسایشی جهت ارزیابی و تشخیص انواع بیماری
ها استفاده می شوند.
براساس مطالعات علمی ،ورزش عاملی مهم در تنظیم مسیرهای پیامرسان ،افزایش دفاع آنتیاکسیدانی و
ترمیم آسیبهای سلولی ناشی از فشار اکسایشی است؛ بااینحال ،نحوۀ تأثیر مداخالت ورزشی بر شرایط
ذکرشده مشخص نیست و مستلزم توجه زیادی در هنگام تجویز است .درواقع ،آسیبهای اکسیداتیو بسته به
نوع ورزش ،شدت و مدت آن ،وضعیت تمرینکننده (آموزشدیده یا مبتدی) و نشانگرهای خاص ارزیابیشده
میتوانند افزایش یا کاهش یابند ( .)2ظاهر ًا تمرینات مقاومتی آسیبهای ناشی از فشار اکسایشی را در هنگام
ترکیب با تمرینات هوازی یا استقامتی کاهش میدهند .از طرفی بیشتر مطالعات نشاندهندۀ برتری ورزشهای
هوازی در کاهش عوارض این آسیباند .سبک زندگی فعال و فعالیتهای ورزشی متوسط از طریق کاهش
 ،ROSافزایش بیان ژن آنزیمهای آنتیاکسیدانی و پیشگیری از رهاسازی سیتوکروم  cسبب ایجاد
سازگاریهای حفاظتی در مقابله با مسمومیت میتوکندریایی و کاهش آپوپتوز سلولی میشوند ()13؛ بااینحال،
گزارشهای اخیر حاکی از این است که نوع و حجم ورزش (شدت * مدت) و سیستم دفاعی آنتیاکسیدانی
ناکارآمد ،واسطههای اصلی فشار اکسایشی هستند و حتی شدت کم یا متوسط نیز میتواند باعث ایجاد عوارض
شود ( .)13 ,2در این رابطه تمرین با شدت زیاد روی تردمیل در مقایسه با شدتهای کم و متوسط بدون
تغییر در پراکسیداسیون لیپید ،ظرفیت آنتیاکسیدانی کل را افزایش میدهد .از طرفی تمرینات شدید
کوتاهمدت از طریق تولید پراکسیدهیدروژن باعث آسیب اکسیداتیو میشود ،اما این اثر تا سطح DNA
گسترش نمییابد؛ به همین ترتیب دوچرخهسواری با شدت زیاد آسیب اکسیداتیو را کاهش میدهد و
آنتیاکسیدانهای آنزیمی را افزایش میدهد ،اما همان شدت در دو سرعت باعث افزایش آسیب اکسیداتیو
میشود ( .)15 ,14جمعبندی نتایج بیانگر آثار مطلوب فعالیتهای ورزشی هوازی بر تغییرات فشار اکسایشی
است؛ ازاینرو احتما ًال تمرینات هوازی فزاینده با بهبود سیستم ایمنی موجب تعدیالت جبرانی در شاخصهای
اکسیداتیو متعاقب مسمومیت میشود ()16؛ بااینحال ،مرور مطالعات نشاندهندۀ کمبود مطالعات دربارۀ اثر

)1. Adenosine Triphosphate (ATP
)2. Oxidant–Antioxidant Balance (PAB
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تمرینات هوازی بر تغییرات شاخصهای  ،MDAسیتوکروم  ATP ،cو  PABریوی مدلهای حیوانی
مسمومشده با آب اکسیژنه است.
از سوی دیگر ،آنتیاکسیدانها مکانیسمهای دفاعی بدن در برابر اکسیدانها هستند که در حفظ وضعیت
ردوکس ،حذف گونههای فعال و متعادلکردن واکنشهای اکسایشی بدن نقش مهمی ایفا میکنند ( .)17در
سالهای اخیر ،عالقۀ زیادی به مطالعۀ عصاره و گیاهان دارای آنتیاکسیدانهای طبیعی ایجاد شده است .در
این زمینه اطالعات مربوط به اثرات غذایی و درمانی ترکیبات اسیدهای چرب اشباعنشده ،فیتواستروژنها،
ویتامین  Eو فیبرهای دانههای کدوتنبل تاحدودی گسترش یافته است .اسیدهای چرب غیراشباع و
آنتیاکسیدانهای موجود با کاهش اکسیداسیون نقش مهمی در پیشگیری و کاهش بیماریهای پرفشاری
خون ،هیپوکلسترولمی ،دیابت ،آرتریت و انواع سرطان دارند؛ درحالیکه ترکیبات فیتواستروژنی از
هیپرلیپیدمی و پوکی استخوان جلوگیری میکند ( .)19 ,18شیری و همکاران نشان دادند  0/75گرم بهازای
کیلوگرم وزن بدن روغن دانۀ کدو بهواسطۀ تأثیرات آنتیاکسیدانی ،میزان نفوذپذیری سد خونی-مغزی و ادم
مغزی را در موش صحرایی کاهش میدهد ( .)20شکوهیراد و همکاران نیز در بررسی نشـانگان اکسیداتیو
عضالت کند انقباض موشهای صحرایی نر مسمومشـده بـا هیدروژن پراکسید گزارش دادند که بذر کدو و
تمـرین اسـتقامتی ،جداگانه باعث کاهش میزان فشار اکسایشی میشوند ()21؛ بااینحال ،مصرف کدوتنبل
ممکن است در روشی وابسته به دوز باعث ایجاد تغییرات مختلف مقادیر پارامترهای اکسایشی متعاقب
مسمومیت شود؛ ازاینرو بررسی اثرات دوزهای مختلف بذر کدوتنبل در مداخالتی که شامل تمرینات هوازی
هستند ،میتواند به درک بهتر این فرایندها کمک کند .در این زمینه مطالعات محدودی بهصورت مجزا انجام
شده است و اطالعات یکپارچهای در رابطه با استفادۀ همزمان از آنها در دسترس نیست .این احتمال وجود
دارد که با ترکیب اثرات مفید بذر کدو و تمرین هوازی بتوان به نتایج بهتری دربارۀ کاهش عوارض مسمومیت
در بافت ریه دست پیدا کرد .براساس موارد گفتهشده ،تالش برای یافتن بهترین و کمخطرترین راه بهمنظور
کاهش فشار اکسایشی ناشی از هیدروژن پراکسید امری ضروری است؛ بنابراین هدف این مطالعه بررسی تأثیر

هشت هفته تمرین هوازی و مکمل بذر کدو با دو دوز مصرفی بر تغییرات شاخصهای سیتوکروم ،ATP ،c
 MDAو  PABدر بافت ریوی رتهای نر مسمومشده با هیدروژن پراکسید بود.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توسعهای با طرح پژوهش تجربی (پسآزمون با گروه کنترل) و روش پژوهش
بالینی بود .این پژوهش با اهداف بنیادی مطابق با دستورالعملهای مؤسسۀ ملی بهداشت (1)NIHو
رعایت همۀ اصول اخالقی مربوط به کار با حیوانات آزمایشگاهی با کد اخالق
 IR.IAU.M.REC.1398.032انجام شد .بدینمنظور 42 ،سر موش صحرایی نر نژاد ویستار دوماهه با
محدودۀ وزنی  180تا  220گرم از مرکز حیوانات دانشگاه شهید بهشتی تهیه شدند و بهصورت تصادفی
در هفت گروه کنترل ،مسمومشده ،مسمومیت  +یک گرم کدو ،مسمومیت  +دو گرم کدو ،مسمومیت
 +تمرین هوازی ،مسمومیت  +یک گرم کدو  +تمرین ،مسمومیت  +دو گرم کدو  +تمرین در قفسهای
مخصوص با دسترسی آزاد به غذا و آب استاندارد در دمای  22 ± 3درجۀ سانتیگراد ،رطوبت حدود
 45درصد و چرخۀ روشنایی  12ساعتی نگهداری شدند .پس از پایان مدتزمان سازگاری ،موشها
پنج جلسه در هفته با راهرفتن روی نوارگردان حیوانات (شرکت پیشرو اندیشۀ صنعت ،مدل  )2014با
سرعت  15متر در دقیقه و شیب صفر درجه آشنا شدند ( .)22القای فشار اکسایشی با استفاده از
تزریق درونصفاقی  0/1 mg/kgهیدروژن پراکسید ساخت شرکت مرک آلمان بهمدت سه روز در
هفته ،اعمال شد.
بذر کدوی خشک از پژوهشگاه گیاهان دارویی تهیه شد و توسط آسیاب برقی کامالً پودر شد .پودر
بهدستآمده در دو مرحلۀ یک ساعتی در  80درصد اتانول با نسبت  10 :1غوطهور شد و توسط فیلتر
کاغذی  0/2میلیمتری صاف شد .مادۀ حاصلشده در دستگاه پرکوالسیون قرار گرفت تا اتانول تبخیر
شود .درنهایت هر  50میلیگرم از پودر عصارۀ باقیمانده در  0/1میلیلیتر سالین سرد حل شد و
بهصورت یک و دو گرم بهازای هر کیلوگرم از وزن بدن با روش گاواژ بهمدت هشت هفته (چهار روز
در هفته) در ساعت  9صبح به گروههای هدف خورانده شد (.)21
برنامۀ هوازی گروههای تمرینی شامل هشت هفته (سه روز در هفته بین ساعت  8تا  10صبح) دویدن
تداومی روی تردمیل بهصورت شروع تمرین با سرعت هشت متر بر دقیقه ،زمان  30دقیقه و شیب
 10درجه بود .در هفتۀ دوم سرعت  12متر بر دقیقه ،شیب  10درجه و زمان  30دقیقه ،هفتۀ سوم
سرعت  16متر بر دقیقه ،شیب  10درجه و زمان  45دقیقه و در چهارمین هفته با سرعت  20متر بر
دقیقه و شیب و زمان مشابه با هفتۀ قبل رسید .در طول هفتههای پنجم تا هشتم ،رتها با سرعت
)1. National Institutes of Health (NIH
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 20متر بر دقیقه ،شیب  10درجه و زمان  60دقیقه تمرین کردند .برنامۀ گرمکردن و سردکردن در
هر جلسه شامل شش دقیقه دویدن با سرعت نُه متر بر دقیقه بود (.)4
با توجه به نیمۀ عمر متغیرهای پژوهش و برای حذف اثر حاد مداخالت 24 ،ساعت پس از آخرین
جلسۀ تمرین و  12ساعت پس از ناشتایی ،موشها با تزریق داخل صفاقی مخلوطی از داروی کتامین
و زایالزین بیهوش شدند .بافت ریه بریده شد و در محلول نمکی سرد یخزده تمیز شد و بالفاصله در
نیتروژن مایع منجمد شد .نمونۀ بهدستآمده تا زمان تجزیه و تحلیل بعدی در دمای  -80درجۀ
سانتیگراد نگهداری شد ( .)23برای اندازهگیری غلظت بافتی شاخصها ،بافت ریه پس از اضافهکردن
بافر حاوی  50mM Tris–HCl, NaClو  µM leupeptin12با اسـتفاده از هموژنایزر برقی تنظیمشده
روی  800دور در دقیقه هموژنه شد .سپس این محلول بهمدت  20دقیقه در دمای چهار درجۀ
سانتیگراد با سرعت  3000دور در دقیقه سانتریفوژ شد و به لولههای جدید منتقل شد .درنهایت،
مقادیر کافی مایع رویی شناور برای سنجش  ،PAB ،MDAسیتوکروم  cو  ATPبرداشت شد .غلظت
مالوندیآلدئید با استفاده از کیت االیزا شرکت مینیپولیس آمریکا (ضریب تغییرات  16درصد ،دامنۀ
تشخیص  25/50-1000پیکومول بر میلیلیتر و حساسیت  0/53پیکومول بر میلیلیتر) ارزیابی شد.
بهمنظور کمیکردن غلظت سیتوکروم  cاکسیداز از کیتهای االیزا  1COXساخت آمریکا (ضریب
تغییرات  11درصد ،دامنۀ تشخیص  1/15 -100نانوگرم بر میلیلیتر و حساسیت  0/42نانوگرم بر
میلیلیتر) استفاده شد .سنجش میزان  ATPدرونسلولی با استفاده از کیتهای ارزیابی مدل
 KA1661شرکت  Abnovaتایوان (ضریب تغییرات  3/9درصد ،حد تشخیص  0/02 μMو حساسیت
 )0/001 μMصورت گرفت .غلظت  PABنیز با استفاده از کاتیون  2TMBبهدلیل ویژگیهای
الکتروشیمیایی و نوری آن سنجیده شد .در این روش مقادیر نسبت پرواکسیدان-آنتیاکسیدان در
واحدهای  HKبر مبنای درصد جذب پراکسید هیدروژن در محلول استاندارد بیان شد (.)5
برای توصیف دادههای جمعآوریشده از شاخصهای گرایش مرکزی ،برای بررسی طبیعیبودن توزیع
دادهها از آزمون شاپیرو-ویلک و برای بررسی اثرات القای مسمومیت با  H2O2از آزمون تحلیل واریانس
یکطرفه استفاده شد .بهمنظور بررسی فرضیههای پژوهش از تحلیل واریانس دوطرفه و آزمون تعقیبی
بنفرونی برای تعیین اثر اصلی تمرین ،مکمل کدوتنبل و اثر تعاملی آنها بر متغیرهای وابسته استفاده

)1. Cytochrome C Oxidase (COX
2. Tetramethylbenzidine
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شد .عملیات آماری با استفاده از نرمافزار اسپیاساس 1نسخۀ  22انجام شد و نتایج در سطح معناداری
 0/05گزارش شد.
نتایج
القای فشار اکسایشی ناشی از  H2O2موجب کاهش معنادار غلظت  ATPو افزایش معنادار
مالوندیآلدئید ،سیتوکروم  cو توازن پرواکسیدان-آنتیاکسیدان در مقایسه با گروه کنترل شد
(( )P < 0.05جدول شمارۀ یک).
جدول  -1تغييرات شاخصهاي اکسيداتيو رية ناشي از القاي مسموميت با هيدروژن پراکسيد بهصورت
ميانگين  ±انحراف معيار
Table 1- Changes in lung oxidative indices due to induction of hydrogen peroxide
poisoning by mean± SD
گروه مسمومشده
گروه کنترل
متغير Variable
P
F
Poisoned group control group
مالوندیآلدئید
0.004
141.54
919.07± 86.49
319.20± 12.07
)MDA (Pmol/mL
سیتوکروم سی
0.002
620.70
6.19± 0.32
1.34± 0.07
)Cyt C (ng/mL
)ATP (μM

22.31± 0.73

5.88± 0.51

1016.22

0.001

توازن پرواکسیدان-آنتیاکسیدان
)PAB (HK

46.57± 6.69

276.55± 8.82

1292.32

0.001

نـتایج نـشان داد که دریـافت دوزهای بذر کدو اثر معناداری بـر غلظت  MDAنـداشت ( F = 4.127,

 )P = 0.091, ƞ2 = 0.139و از این لحاظ تفاوت معناداری بین دوزهای مصرفی نبود (.)P > 0.05
همچنین هشت هفته تمرین هوازی موجب کاهش معنادار غلظت  MDAریوی نشد ( F = 4.614, P
)= 0.084, ƞ2 = 0.141؛ بااینحال تعامل تمرین هوازی و بذر کدو باعث کاهش غلظت  MDAشد ( F
 )= 39.711, P = 0.010, ƞ2 = 0.787و در این تعامل تفاوت معناداری بین دوزهای مصرفی مشاهده
نشد (( )P > 0.05شکل شمارۀ یک).

1. SPSS
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شکل  -1غلظت  MDAبافت ريه در گروههاي مطالعهشده
†* :کاهش معنادار در مقایسه با سایر گروهها
Figure 1- MDA concentration of lung tissue in the studied groups
*†: A significant decrease compared to other groups

در رابطه با غلظت سیتوکروم  cنتایج نشاندهندۀ تأثیر معنادار نداشتن دوزهای یک و دو گرم بذر
کدو در این شاخص بود ()F = 3.168, P = 0.143, ƞ2 = 0.089؛ بااینحال ،هشت هفته تمرین هوازی
موجب کاهش معنادار مقادیر این شاخص شد ( .)F = 38.099, P = 0.007, ƞ2 = 0.652همچنین تعامل
تمرین و بذر کدو موجب کاهش غلظت سیتوکروم  cشد (.)F = 61.041, P = 0.004, ƞ2 = 0.944
بیشترین کاهش در زمان ترکیب تمرین هوازی با دو گرم بذر کدو بهازای هر کیلوگرم وزن بدن
مشاهده شد (شکل شمارۀ دو).
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شکل  -2غلظت سيتوکروم  Cريه در گروههاي مطالعهشده
* :کاهش معنادار در مقایسه با گروههای دریافتکنندۀ بذر کدو و H2O2
†* :کاهش معنادار در مقایسه با سایر گروهها
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

براساس نتایج ،دریافت دوزهای بذور کدو باعث ایجاد تغییرات معنادار در غلظت  ATPبافت ریه نشد
( .)F = 2.824, P = 0.266, ƞ2 = 0.082از طرفی تمرین هوازی موجب افزایش معنادار غلظت  ATPدر
مقایسه با گروه مسمومیت با هیدروژن پراکسید شد ( .)F = 16.548, P = 0.045, ƞ2 = 0.474همچنین
تلفیق تمرین هوازی با بذر کدوی یک و دوگرمی در الگویی کامالً مشابه موجب افزایش معنادار غلظت
 ATPریوی در مقایسه با سایر گروهها شد (( )F = 24.601, P = 0.021, ƞ2 = 0.587شکل شمارۀ سه).
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شکل  -3غلظت  ATPبافت ريه در گروههاي مطالعهشده
* :افزایش معنادار در مقایسه با گروه  H2O2و بذر کدوی یکگرمی
†* :افزایش معنادار در مقایسه با سایر گروهها
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

همچنین نتایج نشان داد دریافت دو گرم بذر کدو ( )F = 18.128, P = 0.029, ƞ2 = 0.512و هشت
هفته تمرین هوازی ( )F = 23.552, P = 0.018, ƞ2 = 0.568موجب کاهش معنادار غلظت  PABدر
بافت ریه شد .تعامل تمرین هوازی و بذر کدو نیز بدون اختالف معنادار در میزان دوز مصرفی باعث
کاهش معنادار غلظت  PABشد (( )F = 39.017, P = 0.005, ƞ2 = 0.688شکل شمارۀ چهار).
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شکل  -4غلظت  PABبافت ريه در گروههاي مطالعهشده
* :کاهش معنادار در مقایسه با گروه  H2O2و بذر یکگرمی
†* :نشانه کاهش معنادار در مقایسه با سایر گروهها
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

بحث و نتیجهگیری
براساس نتایج پژوهش حاضر ،مسمومیت با  H2O2باعث کاهش معنادار غلظت  ATPو افزایش غلظت
سیتوکروم  MDA ،cو  PABریوی موشهای صحرایی میشود .هنگام قرارگرفتن درمعرض هیدروژن
پراکسید واکنش فنتون بین یونهای  H2O2و  Fe2باعث تولید رادیکال واکنشپذیر  OHبهعنوان
مکانیسم اصلی آسیب اکسیداتیو میشود .این رادیکالهای سمی میتوانند بسته به نوع سلول،
وضـعیت فیزیولوژیک ،مدتزمان قرارگیری و غلظت آن باعث القای مرگ سلولی شوند .عالوهبراین،
در افراد دارای بیماریهای التهاب ریه و سیگاری H2O2 ،زیادی مشاهده میشود ( .)24از طرفی بررسی
 ROSمنابع غیرعضالنی نشان میدهد که بیشترین مقدار افزایش پراکسیدهیدروژن خارج سلولی در
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طی آزمون بروس1و آزمون وینگیت 2مشاهده میشود؛ درحالیکه هشت هفته تمرین هوازی تأثیری
بر افزایش سطوح آن ندارد ( .)15 ,13ازآنجاکه نبود تعادل در متابولیسم  H2O2با بیماریهای مرتبط
با فشار اکسیداتیو از جمله چاقی ،دیابت ،ایسکمی ،کاهش شنوایی ،اختالالت قلبی و عصبی ،پیری و
شروع و پیشرفت تومور همراه است ( ،)25 ,10این عوارض باید از طریق بهکارگیری مداخالت مؤثر
کاهش یابند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد دریافت بذر کدو موجب کاهش معنادار غلظت  MDAدر مقایسه با گروه
بدون مکمل نشد .میزان  MDAدر گروه دریافت دوز دو گرم بهازای هر کیلوگرم از وزن بدن کمتر از
دوز یک گرم شد ،اما این اثر معنادار نبود .همچنین هشت هفته تمرین هوازی موجب کاهش معنادار
غلظت ریوی این شاخص نشد؛ بااینحال ،هنگامی که دوزهای بذر کدو با تمرین هوازی ترکیب شد،
 MDAموشهای مسمومشده کاهش معناداری را نشان داد .ظاهراً با افزایش دوز مصرفی ،غلظت این
شاخص کاهش بیشتری مییابد ،اما بین دوزهای استفادهشده در این پژوهش این اختالف معنادار
نبود .این یافتهها در تناقض آشکار با نتایج پژوهش شکوهیراد و همکاران است .آنها نشان دادند
دریافت بذر کدو با دوز یک و دو گرم بهازای هر کیلوگرم از وزن بدن و هشت هفته تمرین استقامتی
موجب کاهش معنادار غلظت  MDAعضالت کند انقباض موشهای نر مسمومشـده بـا
پراکسیدهیدروژن میشود ،اما تعامل آنها چنین تأثیری ندارد ( .)21از طرفی مهذب و همکاران
گزارش کردند دو گرم بذر کدو و هشت هفته تمرین هوازی باعث کاهش معنادار غلظت  MDAبافت
قلبی متعاقب مسمومیت میشود ( .)26براساس نتایج پژوهش روگ و همکاران ،روغن دانۀ کدوتنبل
(چهار میلیلیتر در کیلوگرم) باعث کاهش چشمگیر غلظت  MDAکبد و کلیه پس از مسمومشدن با
ایماکتین میشود ()27؛ بااینحال ،دربارۀ اثرات بذر کدوتنبل بر میزان غلظت مالوندیآلدئید بافت
ریه کمبود مطالعات وجود دارد .نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که اثرات مفید بذر کدو
میتواند به بافت مطالعهشده و دوز مصرفی وابسته باشد که باید در مطالعات آینده بیشتر بررسی شود.
کاهشنیافتن سطح  MDAریوی موشهای مسمومشده پس از هشت هفته تمرین هوازی ،تاحدودی
با پژوهشهای مشابه با حوزههای انسانی و حیوانی همخوانی ندارد .اشرفی و دبیدی روشن در مقالهای
مروری نشان دادند هشت هفته ت مرین منظم هوازی با شدت متوسط برای تنظیم کاهشی
مالوندیآلدئید ضروری است ( .)28در این راستا ،جابری و همکاران نشان دادند شش هفته تمرین

1. Bruce Test
2. Wingate Test
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هوازی اثر معناداری بر فاکتور مالوندیآلدئید ندارد ( .)29در این پژوهش ،تغییرنکردن سطح
مالوندیآلدئید بهدنبال تمرین هوازی را میتوان توسط چند عامل توجیه کرد .برخی مطالعات گزارش
کردهاند جنسیت ،عامل تعیینکنندۀ تغییرات  MDAدر بافت قلب و عضالت اسکلتی پس از ورزشهای
شدید یا استقامتی است ( .)30از طرفی این احتمال وجود دارد که شدت و مدت تمرین
بهکارگرفتهشده ،تنها سبب ایجاد سازگاریهای ویژهای در سیستم اکسایشی بدن شده باشد .در این
راستا نشان داده شده است که تمرین با شدت زیاد روی تردمیل ممکن است بدون تغییر در
پراکسیداسیون لیپید ،ظرفیت آنتیاکسیدانی کل را افزایش دهد ( .)15در بررسیهای آینده ارزیابی
میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی ( CAT ،SODو  )GPxتحتتأثیر پروتکل تمرینی مشابه
میتواند توجیه مناسبی برای یافتههای پژوهش حاضر باشد .از طرفی سازوکار اثر تعاملی فعالیت
هوازی و بذر کدو در کاهش مالوندیآلدئید مشخص نیست .ظاهراً سازگاری با تمرین هوازی و دریافت
بذر کدو قادر به حذف رادیکالهای آزاد  H2O2و درنتیجه کاهش پراکسیداسیون لیپیدی است .در این
تعامل ،الگوی تغییرات در دوزهای یکگرمی و دوگرمی در حالت تمرینکردن یا تمریننکردن مشابه
بود؛ بنابراین به نظر میرسد ترکیب دوزهای بیشتر بذر کدو با تمرین هوازی اثرات بیشتری به همراه
داشته باشد.
ارزیابی فعالیت آنزیم سیتوکروم  cاکسیداز ریوی نشاندهندۀ اثرات کاهندۀ هشت هفته تمرین هوازی
بود؛ درحالیکه دریافت بذرهای کدو موجب ایجاد اختالف معنادار در مقایسه با گروه مسمومیت نشد.
از طرفی تلفیق تمرین هوازی با بذر کدوی دوگرمی موجب کاهش بیشتر این شاخص در مقایسه با
تمرین هوازی مجرد شد .شایان ذکر است در مرور ادبیات پژوهش ،مطالعهای با هدف بررسی همزمان
این موضوع یافت نشد؛ بااینحال آریانفر و همکاران در یک پروتکل تمرینی مشابه با پژوهش حاضر
نشان دادند هشت هفته تمرین هوازی باعث کاهش معنادار فعالیت سیتوکروم  cدر بافت قلب
موشهای مسمومشده با  H2O2میشود ( .)3با بررسی عوامل افزایش چگالی میتوکندری و فعالیت
آنزیمهای اکسیداتیو بافت عضالنی میتوان این نتایج را به عواملی مرتبط دانست .چنین پیشنهاد شده
است که تمرین هوازی از طریق نشست اکسیژن در زنجیرۀ انتقال الکترون ،متابولیسم پروستونوئید،
گزانتین اکسیداز ،فعالیت ماکروفاژ و افزایش فعالیت کاتکوالمینها بر روند فشار اکسایشی تأثیر
میگذارد ( .)15از طرفی کاهش فعالیت سیتوکروم  cاکسیداز متعاقب هشت هفته تمرین هوازی و
مصرف بذر کدو ممکن است با تغییرات یون آهن سیتوکروم  cو فقر آهن موشها مرتبط باشد .در این
وضعیت ،حذف یونهای فلزی با تغییرات ساختمانی و غیرفعالشدن آنزیم همراه است .آهن جدا از
عملکرد مهمی که بهعنوان یکی از اجزای سازندۀ هموگلوبین دارد ،یک عامل اصلی در بسیاری از
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آنزیمها ازجمله کمپلکس  IIIزنجیرۀ انتقال الکترون در میتوکندری است که دستخوش تغییراتی
برای سازگاری با مداخالت میشود .در این راستا ،بوشهری و همکاران نشان دادند فعالیت آنزیم
سیتوکروم  cاکسیداز پس از  12هفته تمرین استقامتی و مصرف مکمل آهن افزایش معناداری مییابد
و بر زمان دویدن تأثیرگذار است ()31؛ بااینحال ،در این پژوهش زمان و کیفیت دویدن آزمودنیها
مقایسه نشد تا بتوان در این باره نتیجهگیری کرد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد دریافت بذر کدو اثر معناداری بر غلظت  ATPبافت ریه نداشت ،اما با
افزایش میزان دوز مصرفی ،میزان  ATPافزایش یافت .در ناهمسویی با این نتایج ،یافتههای پژوهش
شکوهیراد و همکاران نشان داد دریافت مکمل بذر کدوی یک و دوگرمی باعث افزایش معنادار غلظت
 ATPدر عضلۀ نعلی موشهای نر میشود ( .)21با توجه به خواص ضدالتهابی و ضدخستگی مواد
معدنی و عناصر عالی بذر کدو در عملکردهای ورزشی ( ،)19چنین تناقصهایی در یافتهها احتماالً به
نوع بافت ،عملکرد بافت و تناسب اندام فرد مربوط است ()32؛ برایناساس ،برخی از عوامل مانند تخلیۀ
سریع گلیکوژن ،تجمع الکتات ،یون هیدروژن و فسفر داخل سلولی ،اختالل در ترشح کلسیم از شبکۀ
سارکوپالسمی ،نبود توانایی برای حفظ  ATPمتناسب با انرژی مصرفشده و افزایش مصرف اکسیژن
در ایجاد فشار اکسایشی نقش دارند ( .)27همچنین اثرات آنتیاکسیدان بذر کدو میتواند در هر بافت
به دوز وابسته باشد و ظاهراً در بافت ریه هرچه مقدار دوز این مکمل بیشتر باشد ،اثر بهتری به جای
میگذارد ATP .عالوهبر تأمین انرژی سلولی میتواند بهعنوان یک مولکول پیامرسان بینسلولی نقـش
ایفا کند و سبب ایجاد پاسخهای فیزیولوژیک متنوع چون ترشح سیتوکین ،تجمع پالکتهـا و التهـاب
شود ()33؛ ازاینرو مصرف مقادیر بیشتر مکمل بذر کدو میتواند ضمن جلوگیری از کاهش  ATPریه،
از پیشرفت مرگ سلولی و سرطان پیشگیری کند.
در زمینۀ تمرین هوازی نتایج پژوهش حاضر نشان داد پس از اجرای پروتکل هشتهفتهای ،غلظت
 ATPریوی بهطور معناداری در گروه تمرینکرده در مقایسه با گروه  H2O2افزایش یافت .مسلم است
که عوامل متعددی مانند تناسب بدنی ،آمادگی قلبی-عروقی و سازگاری با فعالیت بدنی منظم بر
غلظت  ATPسلولی و عضالنی اثرگذار هستند؛ بااینحال پژوهشگران نتایج متناقضی را گزارش
کردهاند؛ بهطوریکه هاگتون و همکاران کاهش  ATPکبدی را بهدنبال فعالیت ورزشی در موشهای
صحرایی گزارش کردند ( .)34قنبری و همکاران در بررسی اثر تمرین استقامتی نشان دادند تنها
تمرینات استقامتی کوتاهمدت (سه هفته) و بلندمدت ( 12هفته) موجب افزایش معنادار غلظت این
شاخص کبدی میشود ( .)35همچنین شکوهیراد و همکاران در بررسی هشت هفته تمـرین هوازی
روی تردمیل نشان دادند غلظت  ATPعضلۀ نعلی بهطور معناداری افزایش مییابد ( .)21به نظر
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میرسد تغییر میزان الکتات تولیدی در اثر نوع تمرین مهمترین عامل تأثیرگذار بر غلظت  ATPبافتها
باشد؛ زیرا بین کاهش الکتات تولیدی حین تمرین و کاهش  ATPرابطۀ مستقیم یافت شده است .در
این رابطه عواملی مانند شدت ،مدت ،طول دورۀ تمرین و فاصلۀ آخرین جلسۀ تمرین تا بیهوشی نقش
مهمی دارند ( .)35 ,33از طرفی القای مسمومیت با هیدروژن پراکسید باعث کاهش فعالیت مسیرهای
پیامرسان پروتئین کینازها ( 1)PKSو کانالهای پتاسیمی حساس به تغییرات  ATPبهعنوان مهمترین
مکانیسمهای فیزیولوژیک مقابله با فشار اکسایشی میشود ( )25 ,10که ظاهراً این موضوع از طریق
استفاده از مکمل بذر کدو و تمرین هوازی بهتر مرتفع خواهد شد.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد تفاوت معناداری بین دوزهای مصرفی بذر کدو در تأثیرگذاری
بر شاخص  PABوجود داشت؛ بهطوریکه مصرف دو گرم این مکمل قادر به ایجاد تغییرات کاهشی
شد .همراستا با نتایج پژوهش حاضر ،شکوهیراد و همکاران گزارش کردند دریافت دو گرم بذر کدو
موجب کاهش بیشتر شاخص  PABدر عضلۀ نعلی میشود ( .)21دربارۀ اثرات دوزهای مصرفی بذر
کدو بر مقادیر این شاخص ،محدودیتهای پژوهشی زیادی وجود دارد ،اما مکانیسمهای پیشنهادی
این کاراییها به اثرات ضدالتهابی یا توانایی مهار رادیکالهای آزاد عناصر فیتواستروژنها و اسیدهای
چرب اشباعنشده مربوط است ( .)36ابوسیف 2نشان داد مکملدهی با روغن بذر کدو میتواند
مسمومیت کبدی ناشی از الکل و فشار اکسایشی را خنثی کند (.)37
براساس یافتههای پژوهش حاضر ،هشت هفته تمرین هوازی باعث کاهش معنادار توازن پرواکسیدان-
آنتیاکسیدان در مقایسه با گروه مسمومیت میشود .پژوهشهای اولیه نشان دادهاند فعالیت بدنی
منظم با تأثیر بر شاخص  PABاز وقوع بیماریهای قلبی -عروقی جلوگیری میکند .براساس مطالعۀ
پیلچ و همکاران ،3حداقل پنج روز تمرین هوازی موجب تغییر این شاخص در جهت افزایش
آنتیاکسیدانها میشود ( .)38رح و سو 4نیز در بررسی اثر تمرین هوازی و چاقی بر توازن اکسیدانی-
آنتیاکسیدانی نشان دادند ســطوح  ROSآزمودنیها بعد از تمرین کاهش مییابد و سطح SOD
افزایش مییابد ( .)39همراستا با نتایج پژوهش حاضر ،شکوهیراد و همکاران نشان دادند میزان PAB
پس از هشت هفته تمرین استقامتی در موشهای نر مسمومشـده کاهش یافت ( .)21شمس و
همکاران نیز گزارش کردند هشت هفته تمرین هوازی و مصرف ویتامین  Dموجب افزایش معنادار
)1. Protein kinases (PKs
2. Abou Seif
3. Pilch & et al
4. Roh and So
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غلظت  GPxو کاهش معنادار نسبت  PABبافت ریۀ رتهای درمعرض آب اکسیژنه شد ( .)23در این
زمینه ظاهراً بیشترین تغییرات سازشی تمرینات هوازی در ارتباط با آنزیم  GPxمشاهده میشود .در
این فرایند GPx ،با استفاده از گلوتاتیون داخل زنجیرۀ انتقال الکترون ،هیدروژن را به آب و
پراکسیدهای ارگانیکی را به الکل تبدیل میکند ()6؛ بنابراین کاهش معنادار نسبت پرواکسیدانها
متعاقب هش هفته تمرین هوازی را میتوان به افزایش معنادار  GPxو نقش آن در تبدیل  H2O2به
آب و مناسببودن شدت و مدت برنامۀ تمرین هوازی نسبت داد .براساس نظر پژوهشگران ،ترکیب
همزمان مکملهای گیاهی با مداخالت ورزشی بهمنظور خنثیکردن فشار اکسایشی ناشی از فعالیت
بدنی ،منطقی است؛ برایناساس ،ویژگیهای ضدالتهابی و آنتیاکسیدانی مکمل بذر کدو در کنار
افزایش فعالیت آنتیاکسیدانهای آنزیمی و غیرآنزیمی تمرینات هوازی موجب کاهش توازن
پرواکسیدان-آنتیاکسیدان میشود؛ ازاینرو این مداخالت از طریق مکانیسم نرمالکردن سطوح
نشانگرهای زیستی یا جبران اختالل در شاخصهای اکسیداتیو عمل میکنند .در این پژوهش،
بررسینشدن سایر آنزیمهای اکسیدانی و آنتیاکسیدانی موشهای مسمومشده ازجمله محدودیتهای
پژوهش حاضر محسوب میشود؛ بنابراین برای تفسیر منطقی و تعمیم این نتایج به سایر زمینهها به
انجامدادن پژوهشهای بیشتری دربارۀ نقـش کمکـی دوزهای بذر کدو و انواع تمرین هوازی در کاهش
فشار اکسایشی ناشی از مسمومیت با  H2O2نیاز است.
پيام مقاله
مطابق با نتایج پژوهش حاضر ،تمرینات هوازی تـاحدودی تغییرات منفی ناشی از دریافت هیدروژن
پراکسید را خنثی میکند؛ بااینحال ،ترکیب هشت هفته دویدن روی تردمیل با دوزهای بذر کدو،
یک روش مؤثر درمانی برای تعدیل آسیبهای اکسایشی بافت ریه محسوب میشود .برای تأیید این
یافتهها باید سایر سازوکارهای درونسلولی ،آبشارهای مولکولی و مسیرهای پیامرسان احتمالی در دو
جنس بررسی شود.
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مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش
و1)NIH(

رعایت همۀ
این پژوهش با اهداف بنیادی مطابق با دستورالعملهای مؤسسۀ ملی بهداشت
 انجامIR.IAU.M.REC.1398.032 اصول اخالقی مربوط به کار با حیوانات آزمایشگاهی با کد اخالق
.شد
حامي مالي
 تجاری یا،این پژوهش هیچ گونه کمک مالی از سازمانهای تأمین مالی در بخشهای عمومی
.غیرانتفاعی دریافت نکرد
مشارکت نويسندگان
. اجرا و نگارش بخشهای پژوهش مشارکت یکسانی داشتهاند،نویسندگان در طراحی
تعارض منافع
. این مقاله تعارض منافع ندارد،بنابر اظهار نویسندگان
تشکر و قدرداني
.این مقاله مستخرج از رساله دکتری خانم مهشید مهذب به راهنمایی و مشاوره اساتید نویسنده است
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