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ي فشار اکسایشی و التهابی به یک جلسه فعالیت ورزشی هاپاسخ برخی از شاخص

  کوتاه مدت در اثر سازگاري ناشی از هشت هفته تمرین تداومی دویدن
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  *دانشگاه اصفهانارشد  کارشناس. 1

  اه اصفهان گدانشیار دانش. 2
 

  26/11/1392خ پذیرش: یتار                                     16/09/1392تاریخ دریافت: 
 

  چکیده
ی اکسایشي هامیزان ترشح برخی از آنزیم حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تداومی دویدن بر هدف از مطالعه

مرد سالم غیر  20 پژوهش. در این بوددنبال یک جلسه فعالیت ورزشی کوتاه مدت ه و سطوح پروتئنی فاز حاد ب

سانتی متر) شرکت کردند که به  174±75/4کیلوگرم و قد:  85/73±46/6وزن:  ،سال 95/23±50/2 فعال (سن:

قبل و بعد از یک جلسه فعالیت ورزشی  ،شدند. در ابتداتقسیم  نفره تجربی و کنترل 10صورت تصادفی به دو گروه 

) و CPKکراتین فسفو کیناز ( ،)HPآزاد سرم ( هاپتوگلوبین کوتاه مدت نمونه گیري خون به منظور تعیین میزان

 ايي گروه تجربی براي مدت هشت هفته و هفتهها) سرم انجام شد و سپس آزمودنیLDHالکتات دي هیدروژناز (

 درصد ضربان قلب ذخیره 65 – 60تمرینات با شدت  ،به تمرینات تداومی دویدن پرداختند. در ابتدا سه جلسه

 30بیشینه و مدت  درصد ضربان قلب ذخیره 85دقیقه آغاز و در مراحل پایانی دوره به شدت  20بیشینه و مدت 

جلسه فعالیت ورزشی کوتاه مدت جهت  مجدداً نمونه گیري خون قبل و بعد از یک ،دقیقه رسید. بعد از هشت هفته

 هاياندازه گیرياز روش آنالیز واریانس یک طرفه با  ،هامتغیرها گرفته شد. براي تجزیه و تحلیل داده گیرياندازه

 سرم HPتفاوت معناداري در سطوح  در نظر گرفته شد. P≥0.05معناداري مستقل استفاده شد. سطح  tمکرر و 

)P=0.035 ( وLDH سرم )P=0.001 (فعالیت ورزشی کوتاه مدت دوم مشاهده شد.  در گروه تجربی در جلسه

سرم ناشی از یک جلسه فعالیت ورزشی کوتاه مدت در گروه تجربی پس از هشت هفته تمرین تداومی  HPسطوح 

 LDHي سطوح هاتفاوت معناداري بین اختالف میانگین ،چنینهم). P=0.031( دویدن کاهش معناداري نشان داد

توان گفت می طور کلیه ). بP=0.012( فعالیت ورزشی کوتاه مدت دوم بین دو گروه مشاهده شد سرم در جلسه

که هشت هفته فعالیت تداومی دویدن باعث ایجاد سازگاري و کاهش فشار اکسایشی و التهابی ناشی از یک جلسه 

  گردد.می فعالیت ورزشی کوتاه مدت در مردان سالم غیر فعال

  

فعالیت ورزشی  ،هاپتوگلوبین ،الکتات دي هیدروژناز ،فسفو کراتین کیناز ،تمرین تداومی دویدن :واژگان کلیدي

   .کوتاه مدت

                                                             
  :daneshmandihamid@rocketmail.comEmail                                      نویسنده مسئول              *
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  قدمهم

آثار بیولوژیکی مثبت مانند انقباض عضالنی و ایمنی ها در زندگی هوازي ارگانیسم 1ي آزادهارادیکال

و غیره) و ها انواع سرطان ،دیستروفی عضالنی ،اثرات منفی مانند بیماري (تصلب شرائین چنینهمو 

رسد که ورزش شدید به جهت افزایش متابولیسم و می ). به نظر1پی دارند ( را درها پیر شدن سلول

 يهارادیکالي آزاد همراه است. در صورتی که تولید هابا تولید رادیکالها مصرف اکسیژن توسط اندام

با افزایش شود. می ایجاد 3فشار اکسایشی ،فراتر رود 2سیستم دفاع آنتی اکسیدانی آزاد از توان مقابله

 غلبه با و رودمی بین از بدن اکسیدانی آنتی سیستم و توازن بین فشار اکسایشی ،فشار اکسایشی

 و نهایتاً بینندمی آسیبها و اندامالتهابی تحریک  يهاپاسخ ،آنتی اکسیدانی سیستم بر اکسایشی فشار

 در انسان بدن). 2(گردد می سالمتی افراد و به مخاطره انداختن پیري ،هابیماري انواع بروزمنجر به 

 که ییهاطریق مکانیسم از و نیست تنها آزاد يهارادیکالتولید  چنینهم و اکسایشی مقابل خاصیت

 اکسایشی ضد سیستم مجموع درها این مکانیسم کند.می محافظت خود از ،کنندمی مقابله مواد این با

 ،فشار اکسایشی ناشی از تخریب بافت سلول گیرياندازهي هایکی از روش). 3شوند (می نامیده بدن

از  5و الکتات دي هیدروژناز 4ي ضد اکسایشی است. کراتین فسفو کیناز هاارزیابی مقدار ترشح آنزیم

ي فشار اکسایشی هانقش دارند و شاخص ATPي هستند که در مسیر غیر هوازي تولید هاجمله آنزیم

ی بر روي زنان دونده گزارش کرد که هشت هفته پژوهش) در 2011( 6). قریب4شوند (می شناخته

 چنینهممتر زنان و  1500تمرین براي گسترش استقامت در سرعت سبب افزایش رکورد سرعت 

و همکاران  7). هیزر5شود (می LDHکاهش تولید اسید الکتیک و تغییر معنادار در غلظت آنزیم 

مشاهده  8سرم بالفاصله پس از آزمون دویدن شاتل CPKافزایش معناداري در فعالیت  )2011(

 9ی منوسپژوهشدر  ).6سرم مشاهده نکردند ( LDHدر غلظت آنزیم اما تغییر معناداري  ،کردند

) بین بازیکنان هندبال و غیر ورزشکاران CPK,LDHي بیوشیمی خون (هاارزش ) به مقایسه2011(

پرداخت. وي بیان کرد اختالفات مشاهده شده وابسته به تمرین نبوده و به کیفیت زندگی و رفتارهاي 

ی به بررسی تاثیر هشت هفته پژوهش) در 2011). روان و ارول (7( استاشخاص وابسته اي تغذیه

                                                             
1. Free Radicals 
2. Antioxidant System 
3. Oxidative Stress 
4. Creatine phosphokinase 
5. Lactate dehydrogenase  
6. Ghareeb 
7. Hazar 
8. Shuttle run test 
9. Mense 
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ها آن پژوهشتمرین استقامتی دویدن بر استرس اکسایشی ناشی از تمرین شدید پرداختند. نتایج 

در گروه کنترل نسبت به تمرین در هر دو حالت تمرین و استراحت باالتر  LDHنشان داد فعالیت 

کسایشی بر استرس ااي یشگیرانهنتیجه گیري کردند که تمرین استقامتی دویدن تاثیر پها است. آن

) بیان کردند 2007و همکاران ( 1). مکالن8ي ورزشی خسته کننده و شدید دارد (هاناشی از فعالیت

ساعت پس از مسابقه همچنان  120افزایش یافته و تا  CPKراگبی غلظت  دقیقه پس از مسابقه 30

غلظت آنزیم ماه تمرین تداومی  6ن کردند ) بیا2005و همکاران (2میورا  ).9این افزایش مشاهده شد (

LDH غلظت  وCPK غلظت آنزیم دهد و بیان کردند افزایش در سطوح می سرم را کمی افزایش

LDH غلظت  وCPK  ستانشانگر آسیب به بافت عضالنی و تغییرات در نفوذپذیري غشاي عضالنی 

)10.( 

. شوندمی کبد ساخته پارانشیم در هستند که سرم يهاپروتئین از بزرگی گروه حاد فاز يهاپروتئین

 هستند مثبت حاد فاز يهاپروتئین ،اول گروه شوند:می بندي تقسیم گروه دو در حاد فاز يهاپروتئین

 منفی حاد فاز يهاپروتئین ،دومگروه  .یابدمی افزایش برابر 1000 تا 5/0در سرم ها آن غلظت که

 ییهاپروتئین حاد فاز گرهايشیابد. واکنمی برابر کاهش 3تا  5/0سرم  درها آن غلظت که هستند

 یا ضربه ،جراحی صدمات ،عفونت مانند استرس گونه هر یا التهابی فرایندهاي به پاسخ در که هستند

ي هابه عنوان یکی از پروتئین هاپتوگلوبین ). میزان پالسمایی11یابند (می افزایش ....بافتی و نکروز

 فعالیت پایداري افزایشي التهابی مختلف افزایش یافته و باعث هاحاد مثبت در وضعیت فاز

لکس نوعی کمپ به هموگلوبین هاپتوگلوبین با اتصالگردد. می پایین PHدر هموگلوبین پراکسیدازي

 هاتوبولوارد  ،گذردمی هاشود. هموگلوبین آزاد از گلومرولمی ساخته Hb-Hpمحکم غیر کواالنسی 

به حدي بزرگ است که نمی تواند  Hb-Hpکند. اما کمپلکس می رسوبجا آندر  شود و معموالًمی

جلوگیري از اتالف هموگلوبین آزاد از راه  هاپتوگلوبینرسد وظیفه می از گلومرول بگذرد. لذا به نظر

مانع حضور آهن موجود در  ،. این کار عالوه بر ممانعت از اتالف آهن موجود در هموگلوبیناستکلیه 

حدوداً  هاپتوگلوبین نیمه عمر). 11شود (می ي اکسیژن واکنش پذیرهاهموگلوبین در ترکیب با گونه

 -ي مونویستهابه سرعت توسط سیستم Hb-Hp مجموعه ،اما در حضور هموگلوبین آزاد ،روز است 5

آیند. به عبارت دیگر در صورت می پایین هاپتوگلوبین شوند و در نتیجه سطوحمی ماکروفاژ پاك

 برابر حالت طبیعی افزایش پیدا 80از پالسما  هاپتوگلوبین سرعت پاك شدن ،تشکیل این کمپکس

) به بررسی تاثیر تمرینات طوالنی مدت و متوسط فوتبال بر 2012و همکاران ( 3کاظیم ).12کند (می

                                                             
1. Mclellan 
2. Miura 
3. Kazeem 
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 ،c 1پروتئین واکنشی  ،فاز حاد (هاپتوگلوبین يهاسطوح پالسمایی نیتریک اکساید و پروتئین

 هاپتوگلوبین کاهش معناداري درها ) در زنان و مردان پرداختند. آن3سرولوپالسمینو  2ترانسفرین

مدت فوتبال در مقایسه با گروه کنترل مشاهده  سرم و نیتریک اکساید در گروه تمرینات طوالنی

سرم ناشی از تمرینات متوسط فوتبال در  هاپتوگلوبین انکاهش معناداري در میز چنینهمکردند. 

 سرم در تمرینات طوالنی را به همولیز هاپتوگلوبین کاهشها مقایسه با گروه کنترل مشاهده کردند. آن

) بر روي 2009و همکارانش ( 4پلینگ پژوهشنتایج  ).13درون عروقی در مدت تمرین نسبت دادند (

نشان داد  VO_2maxدرصد  75-95کیلومتر دویدن با شدت  10ورزشکار استقامتی پس از  10

ند در اظهار داشتها به طور قابل توجهی پایین تر از مقادیر قبل از تمرین بود. آن هاپتوگلوبین سطوح

) علت همولیز 2006و همکارانش ( 5). رابینسون14یابد (می ي باالي تمرین همولیز افزایشهاشدت

). از 15ي آزاد گزارش کردند (هادرون عروقی دوندگان را استرس اکسایشی ناشی از تولید رادیکال

) بیان کردند همولیز درون عروقی بر غلظت پالسمایی پارامترهاي 2011و همکارانش ( 6طرفی کاسوگلو

ی است و بر غلظت پالسمایی پارامترهاي شیمیای گذارت دي هیدروژناز و بیلی روبین اثرشیمیایی الکتا

 ) گزارش کردند که سطوح2006و همکاران ( 7). دوکا16همچون کراتین فسفو کیناز تاثیري ندارد (

). 17د (یابمی آزاد سرم بالفاصله پس از دوي نیمه ماراتون در دوندگان استقامتی کاهش هاپتوگلوبین

ی عنوان کردند که دوي شدید هوازي (آزمون پژوهشدر ) 1387ترتیبیان و همکاران ( چنینهم

  ). 18شود (می سرم هاپتوگلوبین ) سبب کاهش سطوح8نوارگردان بالک

 حاد نقش ي التهابی مرحلههاآزاد ناشی از ورزش در تنظیم پاسخ يهارادیکالنشان داده اند  هاپژوهش

ي هاو تجمع بقایاي سلولی همراه با گونه رسد آسیب عضالنی اولیهمی نظره ). بنابراین ب19دارند (

که  شایان ذکر استشود. می ي التهابی منجرهافعال اکسیژن در ناحیه آسیب دیده به تحریک واکنش

ست که غالب مطالعات فقط به بررسی تاثیر تمرینات بلند ا مختلف نشانگر این هايپژوهشبررسی 

ي هاکه اگر پژوهش ). حال آن20تهابی پرداخته اند (بر واکنش ال مدتکوتاهمدت و یا فقط تمرینات 

ي فشار اکسایشی و التهابی به یک جلسه هاسازگاري ناشی از تمرینات بلندمدت بر پاسخ ،آتی

 يهارادیکالجهت پیشگیري از افزایش شکل گیري را توانند راهکاري می را مشاهده کنند مدتکوتاه

                                                             
1. C- Reactive Protein 
2. Transferin  
3. Seruloplasmin 
4. Peeling 
5. Robinson 
6. Koseoglu 
7. Duca 
8. Balke treadmill test 



  99                                                                       ...فشار اکسایشی و التهابیپاسخ برخی از شاخص هاي 

 

حاضر بررسی سازگاري  لذا هدف از مطالعهمعرفی نمایند.  مدتکوتاهي ورزشی هاآزاد در اثر فعالیت

نزیم آي استرس اکسایشی (هامیزان تولید برخی نشانگرناشی از هشت هفته تمرین تداومی دویدن بر 

ک و پروتئین فاز حاد (هاپتوگلوبین) به ی )کراتین فسفو کیناز سرم و آنزیم الکتات دي هیدروژناز سرم

  .استدر مردان سالم غیر فعال  مدتکوتاهزشی جلسه فعالیت ور

  

  پژوهشروش 

 گیرياندازهآزمون با پس-آزمونپیش نیمه تجربی است که به شیوه هايپژوهشاز نوع  پژوهشاین 

هدف و روش اجراي آن به آگاهی دانشجویان دانشگاه پیام نور  ،مکرر انجام شده است. موضوع پژوهش

به  ،نفر از دانشجویان داوطلب و پرسشنامه اطالعات شخصی داوطلبین 140سپس از بین  .رسید

بیماري قلبی  ،نفر از دانشجویان که هیچ گونه سابقه فعالیت ورزشی منظم 20صورت تصادفی تعداد 

استعمال دخانیات و مصرف دارو نداشتند به عنوان  ،دیابت ،خونی پرفشار ،بیماري کلیوي ،و عروقی

صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تمرین تقسیم شدند. قبل از ه انتخاب شدند و ب ژوهشپنمونه 

 ي فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکیهاطی دو جلسه ویژگی ،فعالیت ورزشی کوتاه مدت اول شروع جلسه

بیان شده  2و  1) که به ترتیب در جداول 21و اکسیژن مصرفی به وسیله آزمون کوپر (ها آزمودنی

با ضربان سنج و حفظ سرعت دویدن در ضربان قلب ها دویدن آزمودنی شد. نحوه گیرياندازه ،اند

فعالیت  ،اول نمونه گیري ساعت قبل از مرحله 48خواسته شد ها مطلوب کنترل شد. از آزمودنی

 ،فعالیت ورزشی کوتاه مدت اول خود را ساعت قبل از جلسه 24و رژیم غذایی باشند سنگین نداشته 

نند. ثبت ک ،)پس از هشت هفته تمرین( فعالیت ورزشی کوتاه مدت دوم به منظور تکرار قبل از جلسه

 دتمکوتاهیا پیش آزمون جلسه  گیرياندازهاول (مرحله اول  مدتکوتاهبیست دقیقه قبل از جلسه 

شد.  وريآجمعساعت ناشتایی)  6بعد از ظهر پس از  7(در ساعت ها ي خون آزمودنیهااول) نمونه

 600، متر راه رفتن 200( مدتکوتاهپروتکل جلسه ها دقیقه نرمش و بستن ضربان سنج 10پس از 

متر  HRR، 600%85متر دویدن با  HRR، 1500بیشینه یا ضربان قلب ذخیره %60متر دویدن با 

ي هانمونهدقیقه سرد کردن  10). پس از 22اجرا شد () متر راه رفتن 200و  HRR %60دویدن با 

ساعت پس  48شد.  آوريجمعاول) خون  مدتکوتاهیا پس آزمون جلسه  گیرياندازهدوم (مرحله دوم 

سه  ايهفته ،ي گروه تجربی به مدت هشت هفتههاآزمودنی ،فعالیت ورزشی کوتاه مدت اول از جلسه

هفته تمرین هیچ  8 ). اما گروه کنترل در طی22) پرداختند (3جدول( جلسه به تمرین تداومی دویدن

اکسیژن مصرفی دو گروه  ،تمرین دوره ساعت پس از آخرین جلسه 48گونه فعالیت ورزشی نداشتند. 

قبل (مرحله سوم ها ي خونی کلیه آزمودنیهاشد. بعد از مدت هشت هفته مجدداً نمونه گیرياندازه

یا پس آزمون  گیرياندازهدوم) و بعد (مرحله چهارم  مدتکوتاهیا پیش آزمون جلسه  گیرياندازه
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 فعالیت ورزشی دقیقاً مانند جلسه( دوم) از یک جلسه فعالیت ورزشی کوتاه مدت مدتکوتاهجلسه 

  شد. آوريجمعها متغیر گیرياندازهجهت ) کوتاه مدت اول
  

  هاي فیزیولوژیکی و آنتروپومتري آزمودنیهاویژگی -1جدول 

   تجربی کنترل

 ) yrسن ( 24 ± 2 23 ± 2

 ) cmقد ( 8/174 ± 2/2 3/174 ± 6

 ) kg( وزن 3/73 ± 3/6 4/74 ± 9/6

 ) 2kg/mبدنی ( شاخص توده 97/23 ± 7/1 08/24 ± 1/2

 )mmHg( فشار خون دیاستولیک 71 ± 11 73 ± 10

  )mmHg( فشار خون سیستولیک 117 ± 59/10 120 ± 88/7

  bpm)( ضربان قلب استراحت  6/68 ± 2  7/69 ± 3

  

  میانگین و انحراف معیار)( اکسیژن مصرفی گروه تجربی و کنترل -2جدول 

  فعالیت ورزشی کوتاه مدت دوم جلسه  کوتاه مدت اول فعالیت ورزشی جلسه  

  *6/43±6/2  3/32±9/3  تجربی

  5/30±1/3  1/30±5/2  کنترل

   05/0معنادار در سطح *

 
 برنامه تمرین تداومی گروه تجربی -3جدول 

   *شدت تمرین  زمان استراحت فعال  فعالیتزمان   هفته

  درصد 60-65  دقیقه 5  دقیقه 10+10  اول

  درصد 60-65  دقیقه4  دقیقه 12+12  دوم

  درصد 60-65  دقیقه 3  دقیقه 14+14  سوم

  درصد 70  ..........  دقیقه 25  چهارم

  درصد 75  ..........  دقیقه 25  پنجم

  درصد 80  ..........  دقیقه 30  ششم

  درصد 85  ..........  دقیقه 30  هفتم

  درصد 85  ..........  دقیقه 30 هشتم

 بیشینه ضربان قلب ذخیره برحسب درصد *
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HP ساخت انگلستان 1سرم توسط کیت بندینگ سایت، CPK  وLDH  سرم توسط کیت پارس

م حجبر اثر کاهش ها شد. براي جلوگیري از افزایش کاذب این شاخص گیرياندازهآزمون ساخت ایران 

) محاسبه شد. البته این 1974تغییرات حجم پالسما با استفاده از فرمول دیل و کاستیل ( ،پالسما

معناداري روز باعث تغییر  10زیر  مدتکوتاهفرمول با این پیش فرض قابل استفاده است که تمرینات 

ي هاصشاخ ،تغییرات حجم پالسما ي قرمز خون نمی شود. پس از محاسبههادر حجم سلول

ابتدا با استفاده از  ،ها). براي تجزیه و تحلیل داده23تصریح شد ( ،شده پس از ورزش گیرياندازه

اطمینان حاصل شد و سپس از روش آنالیز ها اسمیرنف از طبیعی بودن داده – آزمون کلموگروف

براي  چنینهماستفاده شد.  LSDمکرر و آزمون تعقیبی هاي اندازه گیريواریانس یک طرفه با 

  در نظر گرفته شد. P≥0.05 معناداريمستقل استفاده شد. سطح  tمقایسه بین گروهی از 

 
  نتایج

ر گروه د گیرياندازهآزاد سرم بین مراحل مختلف  هاپتوگلوبین آنالیز آماري تفاوت معناداري در میزان 

آزاد سرم  هاپتوگلوبین میزانکه در گروه تجربی  طوريه ). ب P، 4.78=F=0.008( تجربی نشان داد

معناداري داشت. ) P=0.031( و مرحله دوم کاهش) P=0.035مرحله چهارم نسبت به مرحله سوم (

 فعالیت ورزشی آزاد سرم جلسه هاپتوگلوبین ي میزانهااما تفاوت معناداري بین اختالف میانگین

دو گروه تجربی و ) P=0.991( فعالیت ورزشی کوتاه مدت دوم و جلسه) P=0.475( کوتاه مدت اول

  ).1شکل( کنترل مشاهده نشد

  
  در مراحل مختلف آزمون هاپتوگلوبین تغییرات -1شکل

 P<0.05چهارم و مراحل دوم و سوم در گروه تجربی در سطح  بین مقادیر مرحله معنادارتفاوت  *
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در گروه تجربی تفاوت  گیرياندازهدر سطوح آنزیم کراتین فسفو کیناز سرم در مراحل مختلف 

ي هاداري بین اختالف میانگیناتفاوت معن چنینهم).  P، 0.871=F=0.378( معناداري مشاهده نشد

بین دو ) P=0.123( و دوم) P=0.188( سطوح آنزیم کراتین فسفو کیناز سرم در جلسات حاد اول

  ).2شکل( گروه تجربی و کنترل مشاهده نشد

  
 

  
   فسفو کیناز در مراحل مختلف آزمون تغییرات کراتین -2شکل

  

 ،P=0.04( نشان دادمعناداري در گروه تجربی سطوح آنزیم الکتات دي هیدروژناز سرم تغییرات 

3.99=F 0.001که این افزایش در مرحله چهارم نسبت به مرحله سوم معنادار بود ( طوريه ). ب=P .(

ي سطوح آنزیم الکتات دي هیدروژناز جلسه هاعالوه افزایش معناداري بین اختالف میانگینه ب

 ).3شکل) (P=0.012( دوم بین دو گروه کنترل و تجربی مشاهده شد مدتکوتاه
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   تغییرات الکتات دي هیدروژناز در مراحل مختلف آزمون -3شکل

  P<0.05چهارم و مرحله سوم در گروه تجربی در سطح  بین مقادیر مرحله معنادارتفاوت * 

  

   گیرينتیجه بحث و 

فاز  نیسرم (پروتئ هاپتوگلوبین میزان تولیدهفته تمرین تداومی دویدن بر  8حاضر اثر  در مطالعه

 ي ضد اکسایشی) به دنبال یکهاالکتات دي هیدروژناز (آنزیم ي کراتین فسفو کیناز وهاآنزیم و حاد)

 حاضر مبنی بر کاهش معنادار در پژوهشبررسی شد. نتایج  مدتکوتاهجلسه فعالیت ورزشی 

 ،)1387ي ترتیبیان و همکاران (هادوم با یافته مدتکوتاهسرم گروه تجربی در جلسه  هاپتوگلوبین

) و اون و همکاران 1998مک لنیس و همکاران ( ،)2012کاظیم و همکاران ( ،)2006دوکا و همکاران (

 سرم تشکیل یک کمپلکس هاپتوگلوبین هموگلوبین با ).25، 24، 13، 17، 18( است) همخوان 1987(

شوند و مانع حضور آهن موجود در هموگلوبین در می دهند که از گردش خون خارجمی مولکولی را

 آزاد خون کاهش هاپتوگلوبین بنابراین سطوح ،شوندمی ي اکسیژن واکنش پذیرهاترکیب با گونه

آزاد سرم ناشی از یک جلسه  هاپتوگلوبین ی بر کاهش سطوححاضر مبن پژوهش). نتایج 3یابد (می

اون و همکاران  پژوهشپس از هشت هفته تمرین تداومی دویدن با نتایج  ،فعالیت ورزشی کوتاه مدت

بیان کردند انجام تمرینات ورزشی شدید منظم و مکرر در طی دوره ها ) همخوانی دارد. آن1987(

). با 25( استآزاد سرم ورزشکاران  هاپتوگلوبین بر کاهش سطوحتوسط ورزشکاران دلیلی  پژوهش

آزاد سرم بعد از هشت هفته تمرین تداومی دویدن در گروه تجربی و عدم  هاپتوگلوبین توجه به کاهش

توان بیان کرد که دوره تمرینات هوازي سبب کاهش سطوح می تفاوت معنادار در گروه کنترل
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روه دوم در گ مدتکوتاهسبب کاهش معنادار پس از جلسه  وشود می مآزاد سر هاپتوگلوبین استراحتی

فعالیت ورزشی کوتاه مدت  آزاد سرم در جلسه هاپتوگلوبین تجربی شده است. از طرفی کاهش میزان

 ستا آزاد سرم هاپتوگلوبین تاثیر مثبت تمرینات هوازي دویدن بر ظرفیت اتصالی دوم نشان دهنده

  .ي اکسیژن واکنش پذیر همراه بوده استهاکه احتماالً با کاهش تولید گونه

 اول و دوم افزایش نشان داد که مدتکوتاهحاضر در سطوح کراتین فسفو کیناز جلسات  پژوهشنتایج 

ي ها). اما با یافته24) همسو است (1998ي مک لنیس و همکاران (هامعنادار نبود. این نتایج با یافته

) 2011). هیزر و همکاران (9،6) مغایرت دارد (2007) و مکالن و همکاران (2011هیزر و همکاران (

ییري تغ ،فوتبال گزارش کردند که شدت کم و متوسط تمریناي ی بر روي بازیکنان حرفهپژوهشدر 

ساعت پس از تمرین ایجاد نمی کند اما شدت باالي تمرین سبب  24سرم در  CPKدر فعالیت آنزیم 

) بیان کردند که 2007مکالن و همکاران ( چنینهم ).6شود (می سرمCPK افزایش معنادار سطح

یابد می راگبی افزایش معنادار دقیقه پس از مسابقه 30غلظت کراتین فسفو کیناز سرم بازیکنان راگبی 

) بیان کردند پاسخ استرس اکسیداتیو به ورزش نه تنها تحت تاثیر 2003و همکاران (). شوین 9(

میزان آمادگی  ،جنس ،سن ،اکسیژن رسانی به بافت بلکه تحت تاثیر عواملی مانند سالمت فرد

استرس اکسیداتیو  گیرياندازهزمان و شیوه ، تغذیه ،مدت و نوع ورزش انجام شده ،شدت ،جسمانی

) شاید بتوان علت نتایج متناقض 2003بنابراین همسو با نتایج شوین و همکاران ( ).26( گیردمی قرار

میزان آمادگی جسمانی و نوع  ،هافوق الذکر را به تفاوت در آزمودنی هايپژوهشحاضر با  پژوهش

 افتد و اینمی ار اکسایشی به مخاطرهبیان کرد. عملکرد غشاي سلول با فش ،ورزش بکار گرفته شده

پروتئین درون سلولی است که پس از آسیب  CPK .شودمی پالسما ارزیابی CPKگیرياندازهحالت با 

 جمله عوامل موثر در بروز استرس اکسایشی شود. ازمی دیدگی غشا به داخل سرم پالسما تراوش

ي التهابی به هاافزایش پاسخ ،افزایش ترشح اسید الکتیک ،هاتوان به افزایش ترشح کاتکوالمینمی

به عدم هماهنگی میان اکسیژن دریافتی و اکسیژن مورد نیاز در  چنینهم) و 26ي عضالنی (هاآسیب

سطوح  ،حاضر پژوهشجایی که در  ). از آن27هاي بدنی با شدت زیاد اشاره کرد (ابتداي فعالیت

CPK ي هاتوان بیان کرد شاید بر اثر دفاع آنتی اکسیدانی بدن گونهمی نبوده افزایش داشته اما معنادار

امه جلسه یا احتماالً برن ؛واکنش پذیر از بین رفته و عملکرد غشاي سلول تحت تاثیر قرار نگرفته باشد

  تاثیري بر عملکرد غشاي سلول نداشته است. مدتکوتاه

سرم پس از هشت هفته تمرین  CPKحاضر عدم تغییر معنادار در غلظت  پژوهشعالوه نتایج ه ب

) گزارش کردند تمرین هوازي 1384تداومی دویدن در گروه تجربی را نشان داد. گائینی و همکاران (

ی بر روي دانشجویان پژوهشدر ها سرمی زمان استراحت و تمرین تاثیري ندارد. آن CPKمنظم بر 

 CPKهشت هفته تمرین هوازي دویدن بر استرس اکسایشی (افزایش غلظت  ورزشکار بیان کردند که
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 ). همسو با نتایج گائینی و همکاران28ندارد (و پس از ورزش وامانده ساز تاثیري سرم) زمان استراحت 

توان بیان کرد هشت هفته تمرین هوازي دویدن بر استرس اکسایشی زمان استراحت و تمرین می

 ) و از طرفی کاهش13-15وجه به افزایش همولیز درون عروقی ناشی از تمرینات (تاثیري ندارد. با ت

آزاد سرم که مانع از حضور آهن ناشی از همولیز درون عروقی در فرایند اکسایش غشا  هاپتوگلوبین

ع افزایش سرم مان هاپتوگلوبین شاید بتوان بیان کرد که تاثیر مثبت تمرین بر کاهش ،شودمی سلولی

  شود.می استرس اکسایشی

فعالیت ورزشی کوتاه مدت اول و دوم در  پس از جلسه LDHحاضر در سطوح آنزیم  پژوهشنتایج 

 پژوهشعالوه نتایج ه دوم معنادار بود. ب مدتکوتاهاین افزایش در جلسه  .گروه تجربی افزایش نشان داد

سرم پس از هشت هفته تمرین تداومی دویدن در گروه تجربی  LDHافزایش معناداري در غلظت 

) و ساوکا و همکاران 1994صالح ( ،)2005میورا و همکاران ( ،)2011نشان داد که با نتایج قریب (

 ). غلظت و فعالیت آنزیم الکتات دي هیدروژناز پالسمایی به منزله30،29،10،5) همسو است (2004(

اسیدي  PHانباشت اسید الکتیک و  ،گلیکولیتیک به عوامل شدت فعالیتآنزیم کلیدي دستگاه 

وابسته است. افزایش در غلظت آنزیم الکتات دي هیدروژناز با افزایش برطرف شدن اسید الکتیک 

 مدتکوتاه). بنابراین افزایش معنادار در سطوح این آنزیم پس از جلسه 5ناشی از تمرین همراه است (

ي آزاد هاکه داراي خاصیت پاکسازي رادیکال ،دوم سبب کاهش اسیدوز و افزایش تولید الکتات

شود. بنابراین همسو با نتایج روان و می در گروه تجربی ،باشدمی هیدروکسیل و آنیون سوپر اکسید

سایشی رس اکتوان بیان کرد که تمرین استقامتی دویدن تاثیر پیشگیرانه بر استمی )2011ارول (

  ي ورزشی خسته کننده و شدید دارد.هاناشی از فعالیت

هفته تمرینات تداومی  8ي گروه تجربی پس از هاحاضر افزایش توان هوازي آزمودنی پژوهشدر 

رم و آزاد س هاپتوگلوبین . با توجه به کاهش میزاناستتاثیرگذار بودن تمرینات  نشان دهنده ،دویدن

 يهارادیکالهفته تمرین تداومی دویدن سبب کاهش  8توان بیان کرد که می تافزایش تولید الکتا

 ي التهابی همراه با آسیب عضالنیهاآزاد و در نتیجه کاهش همولیز درون عروقی و کاهش پاسخ

  شود.می

کار گرفته شده ه هفته فعالیت تداومی دویدن ب 8توان اظهار داشت که می در یک نتیجه گیري کلی

حاضر به دلیل ایجاد سازگاري در دستگاه ضد اکسایشی بدن منجر به کاهش آسیب سلولی  پژوهشدر 

توان این می شود.می در مردان سالم غیر فعال مدتکوتاهناشی از یک جلسه فعالیت ورزشی 

آزاد سرم به عنوان یک نشانگر التهابی در بدن  هاپتوگلوبین را از روند کاهش میزانها سازگاري

  ي گروه تجربی مشاهده نمود. هازمودنیآ
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Abstract 
The purpose of this study was to assess effect of eight weeks running continuous training 
on some oxidative enzyme response and concentration of acute phase protein after acute 
exercise session. Twenty sedentary healthy males were selected (Mean±SD; age: 
23/95±2/50 yrs, weight: 73/85±6/46 kg, height: 174±4/75 cm) and randomly divided 
into equal two groups: experimental and control. At beginning, before and after one 
acute exercise session، blood samples were taken for evaluating serum haptogolobin 
(HP), creatine phosphokinase (CPK) and lactate dehydrogenase (LDH). Then the 
experimental group was trained endurance running for eight weeks, 3 times per week. 
Initially, training started with % 60- 65 intensity of maximum heart rate reserve and 
took 20 minute time and finished with %85 maximum heart rate reserve intensity and 
took 30 minute time in last session. After eight weeks, all subjects participated in second 
acute exercise session and blood samples were taken again. Data were analyzed using 
repeated measure ANOVA and independent t test. Significance was indicated by P 
values ≤0.05. A significant difference was observed in levels of HP serum (P=0.035) 
and LDH serum (P=0.001) in the second acute session in experimental group. Also 
serum HP level was significantly decreased after one acute session following eight 
weeks continuous running (P=0.031). When two groups compared, a significant 
difference was observed in serum LDH in second acute exercise (P=0.012). It can be 
concluded that eight weeks of continuous running training in sedentary healthy males 
cause of adaptation and decrease of generation oxidative Stress and Inflammatory 
indicators following acute exercise. 
 

Keywords: Continuous running training, Creatine phosphokinase, Lactate 
dehydrogenase, Haptogolobin, Acute exercise. 
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