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مقدمه
باعـث ژن،یاکسـ مصـرف شیافـزا بـا یورزشيهاتیفعالياجرا
شـود. یمـ بدندرژنیاکسمختلفيهاگونهوهامولکولیپراکندگ

يهافرآوردهعنوانهبآزاديهاکالیرادمانندفعالژنیاکسيهاگونه
وبـوده فعـال کههستندبدنيعادطیشرادرژنیاکسسمیمتابولینبا

بـا وشـده یشـ یاکسااسـترس بـروز سـبب نامتعادلدیتولصورتدر
تواننـد یمـ هـا، دانتیاکسیآنتوهادانتیاکستعادلدراختاللجادیا

موادباواکنشبهقادرنیهمچن.شوندیسلوليغشاهابیتخرباعث
وهـا يمـار یبازياریبسـ شـرفت یپوبـروز جبموکههستندیکیژنت

بـه منجـر بـاال شـدت بـا ورزش).1(شـوند یمـ یبافتبیآسبهمنجر
منجـر کهشودمیفعالاسکلتیعضلهبههانوتروفیلمحلجاییجابه

توانـد مـی یسـرم نوتروفیلبااليسطحشود.میاکسایشیاسترسبه
برابـر دربـدن حـال نیـ ابـا ).2(یابـد افزایشورزشازبعدبالفاصله

یشـ یضداکساپرکـار یدفاعستمیسکیبهمجهزآزاديهاکالیراد

،(SOD)سـموتاز یددیاکسـ سـوپر ،(CAT)کاتاالزيهامیآنزشامل
ویمـ یآنزيهاشیضداکساعنوانبهکهاستدازیپراکسونیگلوتات
ــ ــانیهمچن ــاشیضداکس ــیرآنزیغيه ــامی(ویم ــانیت ،A،E،Cيه
برحسـب ).3(شوندیمشناختهنون)یکیوبیودهایالنوئفون،یگلوتات

نیچنـد ازتواننـد یمـ یشیضداکساعوامل،يعملکرديهامسیمکان
ــ ــاریمس ــودفیوظ ــامراخ ــد.انج ــادهن ــآنه ــدیم ــهتوانن ــوانب عن

میتقسـ کنندهمیترموکنندهپاكکننده،يریشگیپيهاشیضداکسا
يریشگیپيهاشیکساضداعنوانبهیمیآنزيهاشیضداکسا.شوند
وژنیاکسـ فعـال يهـا گونـه برابـر دربدنیدفاعخطنیاولوکننده

جـه ینت،یشـ یاکسااسـترس حـال نیابا).4(هستندآزاديهاکالیراد
دفـاع تیـ ظرفوژنیاکسـ آزاديهـا کـال یراددیـ تولنیبـ تعادلعدم

ــیضداکسا ــدنیش ــتب ــه).5(اس ــائزنکت ــاهمح ــتآنتی ــهاس ک
ممکنوستندینفردبهمنحصرآزاد،يهاکالیراددیولتيهاسمیمکان

شوند.دیتولآزاديهاکالیرادگر،یکدیباتوامریمسنیچندازاست
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آنیچگـونگ وبـدن مختلفيهابافتدرراتییتغنیاشروعزمان
توجهبا،یورزشتیفعالجلسهکیست.ینروشنکاملطوربههنوز

بیآسـ متفـاوت يهـا شـدت جـاد یاباعثتواندیمشدتومدتبه
هماننـد یورزشـ يهـا تیـ فعالکهاستیحالدرنیاشود.یشیاکسا

،یشـ یاکسافشـار شیافزاباسوکیاز.کنندیمعملدولبهغیتکی
ازودهنـد یمـ شیافـزا رامضـر آزاديهـا کـال یرادلیتشـک احتمال
ــاگــریدطــرف ــاب ــزيالق ــامیآن کــاهشســبب،یشــیضداکسايه

ازیبرخـ کـه نیـ ابـه توجـه بـا ).6(شـوند یمـ زینآزاديهاکالیراد
بـه توجـه بـا یشـ یضداکساستمیسيروبررایمتفاوتجینتامطالعات

شـدت، رسـد؛ یمـ نظـر بـه ؛انـد کـرده گزارشنیتمرمدتوشدت
بروزدررایمتفاوتاثراتنژادوتیجنس،یورزشتیفعالنوعمدت،

باشـد داشتهیشیاکساضدستمیسآندنبالبهویشیاکسايهابیآس
و)8(دیشـد يهـواز نـات یتمرانددادهنشانمتعدديهاپژوهش).7(

يهـا گـروه دریشـ یاکسافشـار شیافـزا بـه منتجيهوازیبناتیتمر
يهـواز یبـ نـات یتمررسـد یمـ نظـر بـه حـال نیاباشود.یممختلف
).9(باشـند داشتهیشیاکسافشاريروبریمتفاوتاثراتاستممکن
نشـان ضداکسایشـی ستمیسيروبرتیجنساثرباارتباطدرنیهمچن
يشـتر یبدازیپراکسـ دیـ تولتنهـا نـه نـر يهاموشکهاستشدهداده

ولیـ تکیـ لهیوسـ بـه يکمتـر محافظتبلکهدارند؛هامادهبهنسبت
DNAيویداتیاکسـ بیـ تخردارنـد. ونیگلوتـات هماننـد یسلولمهم

اسـت مـاده يهـا موشازباالترنريهاموشدرباًیتقرییایتوکندریم
بايهاموشدرضداکسایشیيهاپاسخدریقیعميهاتفاوت).10(

سـطوح نرهـا کـه يطـور بهاست.مشاهدهقابلزیمتماتیجنسوسن
سـموتاز، یددیسوپراکسـ لیـ قبازضداکسایشـی يهامیآنزازيکمتر

مـاده يهـا موش).11(انددادهنشانراردوکتازونیگلوتاتوکاتاالز
تبـع بـه وانددادهنشانرايباالتردازیاکسCتوکرومیسیسرمسطح

(ROS)اکســــــــیژنفعـــــــال هــــــــايگونـــــــه دیـــــــ تولآن

(reactive oxygen species)عالوهبهاست.کمترزینییایتوکندریم
سـطح شیافـزا بـا راهـا ROSییزداسمتیظرفدرشیافزاکیآنها
انـد دادهنشـان دازیپراکسـ ونیگلوتـات وسموتازیددیسوپراکسیسرم

نقـش ازیتـوجه قابـل شـواهد یهورمـون اثـرات بـا ارتباطدر).10(
).12(داردوجودضداکسایشیفشارکاهشدراستروژن
ــزایشــگاهیآزمامطالعــاتازیبرخــ ــفعالشیاف ــزیمتی يهــاآن

یبرخـ و)13(انـد کـرده گـزارش نـات یتمرازبعـد راضداکسایشـی 
نشـان کـاهش یحتـ ای)14(ندادندنشانيرییتغالعاتمطازيگرید

مطالعـه دردارد.وجودنهیزمنیادرياریبسيهابحث.)15(اندداده
يهـواز نـات یتمراثـرات یبررسـ بـه کـه یقاتیتحقگروهنیانیشیپ

يهــاآنــزیمیســرمســطوحبــرمــدتانیــموکوتــاهدیشــدنــدهیفزا
پرداختـه مـاده ییصـحرا يهـا موشکاتاالزوسموتازیددیسوپراکس

دیسوپراکسـ یسـرم سـطح دريداریمعنتفاوتگونهچیه؛بودشده

درنیهمچنــ).16(نشــدمشــاهدههــاگــروهدرکاتــاالزوســموتازید
يهوازناتیتمراثراتیبررسبهکههمکارانوSelamogluمطالعه

ــو ــوازیب ــريه ــمب ــطوحزانی ــپیلونیداســیپراکسس ــفعالويدی تی
ــودشــدهپرداختــهضداکسایشــیيهــاآنــزیم ــهچیهــ؛ب تفــاوتگون

نشدمشاهدههاگروهدرسموتازیددیسوپراکستیفعالدريداریمعن
Deکــهآنحــال).17( Moffartsتیــفعالدرشیافــزاهمکــارانو

ويهـواز نیتمرهفته12ازبعدهااسبدرراسموتازیددیسوپراکس
همکـاران وInalمطالعهردنیهمچن).18(ندکردمشاهدهيهوازیب

يهاکالیراددیتولبريهوازیبويهوازسمیمتابولاثریبررسبهکه
قـه یدقنیاولـ درکاتـاالز تیفعالبود؛شدهپرداختهشناگراندرآزاد
حـال نیاباافت.یشیافزاشناازشیپسطوحباسهیمقادرشناازبعد
ازبعـد قـه یدقنیاولـ بـا سـه یمقادرنتـروال یايشنا60و20قیدقادر
).19(افتیکاهشمتر800و100مسافتدوهردرنتروال،یايشنا

آندنبالبهويدیپیلونیداسیپراکسمدت،کوتاهودیشدتیفعال
درو)20(دهندیمشیافزاراضداکسایشیيهاآنزیمیسرمسطوح

تــامضداکسایشــیتیــظرفکــاهشازیحــاکزیــنمطالعــاتیبرخــ
)TAC(نیهمچنـ اسـت. بـوده دیشـد مدتکوتاهناتیتمرجهینترد

طـول درکـه اسـت داشـته اشـاره گذشـته دههدوطولدرمطالعات
سـتم یسکـه ابـد ییمشیافزایسطوحتاROSدیتولد،یشدناتیتمر

وSaritasرابطـه نیادر).21(شکندیمدرهمراضداکسایشیدفاع
استرسيروبررادیشددنیدوقهیدق12آزموناثراتکههمکاران

نیتمـر جـوان مـردان ضداکسایشـی يهـا آنـزیم تیفعالویشیاکسا
تیـ فعالدررايدارینـ معتفـاوت چیهـ ند؛کردیبررسسالموکرده

ــ ــموتازیددیسوپراکس ــلهس ــاعت24وبالفاص ــسس ــرازپ درنیتم
).22(نکردندمشاهده

يهـا شمـو يروکههمکارانوVincentمطالعهدرحال،نیابا
65شـدت بـا دنیـ دوروز5دنبـال بـه شـد؛ انجامیاسپراگوداولنژاد

وسـموتاز یددیسوپراکسیسرمسطوحدرشیافزا،Vo2maxدرصد
فشـار د،یشـد نـات یتمرانددادهنشانقاتیتحق).23(دادرخکاتاالز

حـال نیـ ابـا ).24(دهنـد یمـ شیافـزا جـنس دوهردررایشیاکسا
بـه هنـوز ،آنزمـان وبـدن مختلـف يهاافتبدرراتییتغیچگونگ

کـه يمتعـدد قاتیتحقوجودباست.ینمشخصوروشنکاملطور
صـورت آزاديهـا کـال یراددیـ تولویورزشناتیتمرخصوصدر

اصل(بدونخاصینیتمرنوعکیباارتباطدرآنهااکثراما؛گرفته
یقـات یحقتواستبودهمدتیطوالنایوحادصورتهببار)،اضافه

يهـواز یبـ نیتمـر درراضداکسایشـی يهاآنزیمزانیمراتییتغکه
یزمـان دورهکیـ در)يهـواز یبـ سـاز وسـوخت تیماه(باندهیفزا
دروانـدك ؛باشندکردهیبررسمادهجنسدرومدت)انی(منیمع
هفتههشتاثرتعیینمنظوربهمطالعهاینلذاهستند.متضادحالنیع

سـوپر هايآنزیمسرمیسطحبرمدتمیانفزایندهزيهوابیتمرین
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مادهصحراییهايموش(CAT)کاتاالزو(SOD)دیسموتازاکسید
شد.انجام

بررسیروش
پزشـکی علومدانشگاهحیواناتآزمایشگاهدرتجربیمطالعهنیا

مادهموشسر30تعدادمنظورنیبدشد.انجام1392سالیطرازیش
هیـ تهگـرم 197±10وزنومـاه 2یسننیانگیمبایلاسپراگوداونژاد
انتخـاب رازیشـ پزشـکی علـوم دانشـگاه واناتیحشگاهیآزماازشده
20×27×47ابعــادبــهکربنــاتی(پلــيهــاقفــسدرهــامــوش.ندشــد
وییروشـنا سـاعت 12صورتبهسر)،5قفس(هرمجزامتر)یسانت
تا45رطوبتگراد،سانتیدرجه24تا20دمايبایکیتارساعت12
یغـذای مـواد هـاي بسـته بـا آنهـا تغذیـه وشدندينگهداردرصد55

يهـا دانـه يحـاو وبـود شـده هیـ تهاستانداردصورتبهکههاموش
آببــهوانــاتیحشــد.انجــامبــودفســفرومیکلســشــاملیدنیــجو

ــ ــتندآزادیدسترس ــا.داش ــتحقنی ــرقی ــاسب ــولاس ــتاص ازمراقب
شد.انجام)NIH-Publication(یشگاهیآزماواناتیح

نیتمـر وکنتـرل ییتـا 15گـروه 2دریتصـادف طـور بـه هاموش
گونـه چیهـ کنتـرل گروهشدند.میتقس)ياهفته8(ندهیفزايهوازیب

بـه رانـات یتمرمداخلـه، گروهيهاموشنداد.انجامیورزشتیفعال
دادند.انجام)يهوازی(بکیجدولمطابقهفته8مدت

هوازيبیتمرینايهفتههشتبرنامه:1لجدو
جلسات
تمرین

تعداد
هاست

سرعت
(دقیقه/متر)

شیب
)جه(در

هرمدت
ست

(ثانیه)

استراحت
ستهربین

(دقیقه)
6-13245301
8-74245301
12-942710301
16-1352710301
18-1753015301
24-1963015301

نیتمـر يهـا هگـرو يهـا مـوش تمرینـات شروعازقبلتههفکی
خـط) 10(وانـات یحلیـ تردمبـا آشـنایی واسترسرفتننیبازبراي

قـه، یدقبـر متـر 5(سـرعت هفتهکیمدتبهراز،یشدانشگاهساخت
کهکردندتیفعالبهشروعقه)یدق10زمانمدتودرجهصفربیش

بـه بیشـ قه،یدقبرمتر10بهسرعتلیتردمباییآشنادورهانیپادر
افت.یشیافزاقهیدق15بهزمانمدتودرجه5

کاتـاالز وسـموتاز یددیسوپراکسـ میآنـز راتییـ تغیبررسـ يبرا
بـا تمرینـی جلسـه آخـرین ازپـس بالفاصـله هـا موش،یسلولخارج

نیکتـام گـرم یلـ یم10بـه 80(مقدارنیکتامونیالزیزاازیمخلوط
ــه ــالزیزاب ــهنی ــريزااب ــوگرمیکه ــدن)وزنل ــوشیبب ــدنده وش

يبـرا شد.گرفتهقلبازماًیمستقخون)یسیس4(یخونيهانمونه
بالفاصـله شـده گرفتـه يهـا نمونهخون،باتیترکرییتغازيریجلوگ

يهـا لولـه درآزمـون انجـام محـل درنیتمـر جلسـه نیآخـر ازپس
هـا آنـزیم تیـ لفعایبررسيبرا)يانعقادضد(مادهEDTAبهآغشته

درگـراد یسـانت درجـه 4بـا دارخچـال یفوژیسانتردروشدندختهیر
قـرار خـون، ازپالسمايسازجدايبراقهیدق15مدتبهدور3500

سـرم بـا بـار سـه پالسـما يجداسازازپسهاگلبولرسوبگرفتند.
آبافزودنباسپسوشدشستهدرصد)9دیکلرامی(سديولوژیزیف

درحاصـله زاتیهمـول وشدندزیلوقیرق5به1نسبتبهسردمقطر
شیآزمازمانتاگرادیسانتدرجه-80دروتریلیلیم5/0يهاحجم

ــدازشــدند.ينگهــدار ــگهان ــميری ــزیســرمزانی دیسوپراکســمیآن
460تـا ELISA)440روشبـه یسـلول خـارج کاتـاالز وسموتازید

Chemicalsتیکتوسطونانومتر) Cayman کانـادا کشـور سـاخت
یهورموناثراتازيریجلوگيبرااستذکربهالزمرفت.یپذانجام

قیـ تزربـا مـاده يهـا موشآن،میتعمتیقابلوقیتحقیکلجهینتدر
مانعتاشدند)Synchronization(يسازهمزمانیجنسيهاهورمون

شـدند مطالعـه واردسـپس ؛شـود قیتحقجهینتدریهورموناثراتاز
.باشندداشتهقراراستروسفازدرهاموشهمهتا

ویفیتوصـ آمـار ازهادادهاریمعانحرافونیانگیممحاسبهيبرا
شـد. اسـتفاده مسـتقل یتآزمونازیگروهنیبتفاوتیبررسيبرا

اتیـ عمليبـرا وشـد گرفتـه نظردر05/0ازکمتريداریمعنسطح
ازاسـتفاده بـا نمودارهـا شـد. اسـتفاده SPSS-16رافـزا نـرم ازيآمار

Graph padشدند.میترس
هایافته
طیمحباییآشناهفتهکیونیتمرهفته8مدتدرهاموشوزن

SODمیآنزیسرمسطحنیانگیمد.یرسگرم267±20بهشگاهیآزما

درصـد 10حـدود (U/ml3/17±1/109يهـواز یبـ نیتمرگروهدر
).2(جدولدبوU/ml8/12±8/98کنترلوش)یافزا

وکنترلگروهدودرCATوSODآنزیمفعالیتمیانگین:2جدول
هوازيبی

SODگروه (U/ml)CAT (U/ml)

2/51±8/982/7±8/12کنترل
4/48±1/1092/4±3/17يهوازیبنیتمر

گـروه نیبکهبودSOD،64/2میآنزیسرمسطحيبراTاندازه
ــر ــنیتم ــوازیب ــرلويه ــاوتکنت ــتف ــوديداریمعن ــتوج داش

)011/0P<(.میآنـز یسـرم سـطح نیانگیمگر،یدطرفازCATدر
و)کاهشدرصد6حدود(U/ml2/4±4/48يهوازیبنیتمرگروه

یسـرم سطحيبراTاندازه).2(جدولبودU/ml2/7±2/51کنترل
بـا سـه یمقادريهـواز یبنیتمرگروهدرکهبودCAT،84/1میآنز

دونیبـ يداریمعنـ تفاوتحالنیابا؛دادنشاناهشککنترلگروه
.نشدمشاهدهگروه
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درداریمعنـ شیافزاموجبندهیفزايهوازیبنیتمرهفتههشت
کنتـرل گـروه بـا سـه یمقادرSODضداکسایشـی میآنزیسرمسطح

گـروه بهنسبتCATضداکسایشیمیآنزیسرمسطحنیهمچنشد.
نیبـ يداریمعنتفاوتيآمارحاظلازیول؛دادنشانکاهشکنترل
ک).ی(نمودارنشدمشاهدههاگروه

وکنترلگروهدودرCAT-SODمیآنزتیفعالنیانگیم:1نمودار
)>05/0P*(يهوازیب

بحث
سببندهیفزايهوازیبنیتمرهفته8مطالعهنیاجینتابهتوجهبا

دیسوپراکسـ یشـی ضداکسامیآنزیسرمسطحدريداریمعنشیافزا
درکاتـاالز میآنـز کهیحالدرشد.کنترلگروهبهنسبتسموتازید

بـه نسـبت رايداریرمعنـ یغکـاهش نـده یفزايهوازیبنیتمرگروه
بـر نیتمراثرخصوصدرحاضرمطالعهجینتاداد.نشانکنترلگروه

Deمطالعـه جینتـا بـا سـموتاز یددیسوپراکسمیآنزيرو Moffartsو
بـا امـا ؛)25(دداریخـوان همهمکارانوCardosoو)18(نهمکارا

ROSدیتول).17(ستینهمسوهمکارانوSelamogluقیتحقجینتا

عوامـل بـا اسـت ممکـن و،یداتیاکسـ اسـترس ندهکنیمعرفعنوانبه
قیـ طرازژنیاکسـ انیـ جرشیافـزا شـامل کهباشدمرتبطیگوناگون

یخـون کـم يهـا حالـت ،یکیمکانيفشارها،یالکترونانتقالرهیزنج
ازبهرهیبيهااندامبافتورفعالیغیاسکلتعضالتدرخصوصه(ب

یخـون يرهـا یمتغدرراتییتغد)،یشدناتیتمرطولدرخونانیجر
درROSوآزاديهـا کـال یراددرشیافـزا حـال نیـ ابـا ).26(است
تنـا یتمربـه هیشـب يرهایمسـ ازتوانـد یمـ يهـواز یبـ ناتیتمرطول
وي(هـواز مختلـف ینـ یتمريهاوهیش).27(ونددیبپوقوعبهيهواز

ATPدیـ توليبـرا یکیمتـابول متفـاوت يهـا راهيروبـر )يهـواز یب

ياچندگانـه مشخصراتییتغآوردنوجودبهییتواناودارنددیتاک
نــاتیتمرانجـام هنگـام دردارنــد.یکیولـوژ یبيهـا سـتم یسدرونرا

شـده فعـال ژنیاکسـ هـاي گونـه دیـ تول،)يهـواز خصوصه(بدیشد
مـواد، گونـه نیـ ایاصلمنبعکهاستنیابرتصوروابدییمشیافزا

شیافزابایعبارتهب).28(استفعالعضالتيهاسلوليتوکندریم
ويدیــپیلونیداسـ یپراکسو،یداتیاکســاسـترس یبــدنتیـ فعالشـدت 

نشـان هرچند).29(دهدیمرخضداکسایشیدفاعستمیسیتعادلیب
ــدهداده ــولدرش ــلط ــاپروتک ــیتمريه ــاین ــدتب ــم،ش ــاعک دف

داریـ پدیکـاف انـدازه بـه ROSمحصـول بامواجههدرضداکسایشی
ــه).27(شــودیمــ ــاهمزئحــانکت ــوعهــرجــادیاکــهاســتآنتی ن

مـرور بـه وآهسـته طـور هبـ ینـ یتمرپروتکلنوعجهینتدريسازگار
دهد.یمرخیورزشيهايازگارسگریدبايموازصورتهبوزمان

يهـواز یبناتیتمردرسموتازیددیسوپراکسمیآنزداریمعنشیافزا
انجـام دنبـال بـه ضداکسایشیستمیسبهبودازیناشتواندیمنده،یفزا

کــالیرادشیافــزاجــهینتدرایــوباشــدینــیتمرپروتکــلنــوعنیــا
نیـ ابـه توجـه اب.باشدینیتمرپروتکلنوعنیاواسطههبدیسوپراکس

دیـ تولنـده، یفزايهوازیبناتیتمرخصوصاًیورزشناتیتمردرکه
اسـت شـده اشـاره نیهمچنـ ).30(ابدییمشیافزاآزاديهاکالیراد
درشیافـزا کیـ بـه منـتج توانـد یمـ منظمناتیتمربهيسازگارکه
يسـازگار موجـب مـنظم نـات یتمرشود.ضداکسایشیدفاعستمیس

بـه جـه ینتدرتوانـد یمـ کـه شـود یمهاستمیسمیترموضداکسایشی
فشـار بـه مقاومـت شیافـزا ویشـ یاکسابیـ تخرهیپاسطوحکاهش

نـات یتمرازینـوع يهـواز یبـ نـات یتمر).27(شـود منجریشیاکسا
يدوهـا ریـ نظیورزشـ يهـا تیـ فعالازيادیـ زانـواع شاملکهاست

کوتـاه ودنـات یتمر).6(اسـت یمقـاومت ناتیتمروهاپرشسرعت،
بـه منجـر يهـواز یبـ نـات یتمرازینوععنوانبهفرساطاقتومدت
فرسـا طاقـت نـات یتمرنـوع نیادروشودینميدیپیلونیداسیپراکس

زمـان مـدت بـه مربوطاستممکنآمدهوجودبهویداتیاکساسترس
تیـ فعالزانیـ ممیتنظـ رسـد؛ یمنظربهیعبارتهب).31(باشدناتیتمر

ادیـ ززانیـ مبـه یورزشـ نـات یتمرجهینتدراکسایشیضديهاآنزیم
اثـرات هیـ توجدرباشـد. وابسـته یاسکلتعضالتدریشیاکسافشار
نیـ ادرضداکسایشـی يهـا آنـزیم تیـ فعالبـر نیتمـر شدتوزمان

برنامـه هشـتم واولهفتـه کـه یزمـان گفتتوانیمینیتمرپروتکل
مشـاهده ؛ردیـ گیمـ قـرار سـه یمقامـورد نـده یفزايهـواز یبـ ینیتمر

یزمانمثاليبرا.استمتفاوتینیتمربرنامهمدتوشدتشودیم
حـدود درسـرعت ؛شودیمسهیمقانیتمرهشتمهفتهبااولهفتهکه
ــد20 ــ،درص ــد150بیش ــدتودرص ــرم ــدرنیتم ــتباغل ــاس ه

داریمعنـ شیافـزا بـه توجـه بـا .اسـت کـرده دایپشیافزادرصد100
نیبـ رسـد یمنظربهيهوازیبنیتمردروتازسمیددیسوپراکسمیآنز

نیتمـر زمـان مـدت ن،یتمـر زمـان وب)یشو(سرعتنیتمرشدت
يهـا آنـزیم دیـ تولویشـ یاکسافشارشیافزادريترمهماریبسعامل

شـده دادهنشـان یطرفـ از.اسـت بـوده قیـ تحقنیادرضداکسایشی
ــاناســت ــزانــاتیتمرشــدتکــههمچن ــدییمــشیاف ياهــدفــاع؛اب

کـه ابنـد ییمـ يسـازگار يتـر یطـوالن زمـان مدتدرضداکسایشی
مجـاور يهابافتدریشیاکسابیتخربهمنتجتواندیمبالقوهطوربه

يهـا برنامـه درباراضافهاصلکهنیابهتوجهبانیهمچن).27(شود
نیـ ادرگفـت تـوان یمـ ؛اسـت يضرورومهمیژگیوکیینیتمر

درشـتر یبشیافـزا بـا احتمـاالً اسـت. شدهتیرعاموضوعنیابرنامه
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دونیاپاسخبتوانبهتریآتقاتیتحقدرنیتمرشدتایزمانمدت
.کــردیبررســیورزشــتیــفعالمــدتوشــدتبــهراشیضداکســا

درSODمیآنزتیفعالزانیمدرداریمعنشیافزاهیتوجدریعبارتبه
احتمـاالً کـه داشـت انیـ بنیچنـ تـوان یمـ نـده یفزايهـواز یبنیتمر
جـه ینت،يهـواز یبـ نیتمرهفته8دنبالبهSODتیفعالشتریبشیافزا
دیسوپراکسـ کـال یراددیـ تولويدیـ پیلونیداسـ یپراکسشتریبشیافزا

است.دادهشیافزافعاليهابافتدرراROSدیتولزانیمواست
میآنــزيروبــرنیتمــراثــرخصــوصدرحاضــرپــژوهشجینتــا
deو)32(همکـاران وLekhiجینتـا بـا کاتاالز Castroهمکـاران و

ــا)33(همســـــو ــاامـــ ــابـــ ــارانوMigniniجینتـــ و)34(همکـــ
Fisher-WellmanوBloomerنــاتیتمرریتــاث).35(ســتینهمســو

نیچنــددرضداکسایشــیتمیســویشــیاکسافشــاريروبــرمســتمر
نیـ اکـه اسـت آنازیحـاک جینتـا کـه اسـت شـده یابیـ ارزمطالعه

تیـ فعالشیافـزا و)36(کاتـاالز تیـ فعالکـاهش بـه منجـر ناتیرتم
یمـ یآنزسموتازیددیسوپراکس).37(شودیمسموتازیددیاکسسوپر
کـه بـوده دروژنیهدیپراکسبهدیسوپراکسکالیرادکاهشدرتوانا

کیـ کـه یزمـان اسـت. کاتـاالز میآنـز عملکـرد تحتکالیرادنیا
شیافزاکیبدونراسموتازیددیسوپراکسسطوحدرشیافزاسلول

حـد ازشیبـ شیافـزا چـالش بـا سـلول دارد؛دازیپراکسدرمتناسب
یانتقـال فلـزات بـا توانـد یمـ دیپراکسـ نیـ اشـود. یممواجهدیپراکس

لیتشـک محـض بهد.ینمالیدروکسیهکالیراددیتولودهدواکنش
ابــبــاًیتقرتوانــدیمــ،یکیولــوژیبســتمیسدرلیدروکســیهکــالیراد

بـا شود.واکنشواردخودشکینزدیستیزمولکولهربهسرعت،
عمـر مـه ینولیدروکسـ یهکـال یرادادیـ زتیفعاللیدلبهن،یاوجود

ــدك ــتمیسدرآنان ــوژیبس ــا،یکیول ــهنی ــاگون ــنشییتوان ــاواک ب
رانگـر یواثرنیبنابراندارد.راخودلیتشکمحلازدوريهامولکول

بهتوجهبااست؛هاکالیرادنیمضرترءجزکهلیدروکسیهکالیراد
دیسوپراکسـ لهیوسـ هبـ موضـوع نیـ ا).38(اسـت یاختصاصگاهیجا
بـه یخـارج DNAبیـ (ترککاتـاالز ژنTransfectionوسموتازید

میمسـتق انتقـال قیطرازشدهکشتیانساناییوانیحيهاسلولژنوم
exيهـا مـدل دریخـوب بهژن) vivo اثـر هبـ کـه اسـت شـده اثبـات
جینتـا نیا).39(دارداشارهسموتازیددیسوپراکسوارزنگولهتیفعال

دریجبرانـ شیافـزا کیـ بدونSODحدازشیبانیبدهدیمنشان
تعادلعدمنیا).40(داردسلوليروبريبارانیزاثر،CATزانیم

شیافـزا الـف) ؛شـود دادهنسـبت دادیـ رودوبـه توانـد یمتینهادر
mRNAشیافـزا لهیوسـ هبـ کـه نیتمـر ازبعـد یالتهـاب يهـا مولکول

CATتیــفعالب)).37(شــودیمــمشــخصســموتازیددیسوپراکســ

شـود مهـار نیتمـر طـول دردیسوپراکسـ محصـول لهیوسهبتواندیم
)41.(

بــهپاســخدرBloomerوFisher-Wellmanيهــاافتــهیطبــقبــر
اسـت مکنمبدنضداکسایشیتیظرفد،یشدیکیزیفيهاتیوضع

حذفجهتدرعناصرنیاکهآنازبعدابد؛یکاهشموقتطوربه
لحاظازکاهشنیاکهشدندبردهکارهبمضریکالیرادیمحصوالت

).35(استناتیتمرشدتبهوابستهیزمان
قیـ تحقدرSODمیآنـز سـطوح درداریمعنشیافزاباارتباطدر

بـا نـده یافزيهوازیبنیتمرگروهدرکهداشتانیبتوانیمحاضر،
مـذکور میآنـز سـطح درشیافـزا بـار اضـافه اصـل تیـ رعابهتوجه

يبـررو همزمانکهباشدمناسبیشیاکسافشاردهندهنشانتواندیم
شیدایـ پبـا کهآنحالاست.بودهذاراثرگزینضداکسایشیستمیس

بـه بـدن ازیـ نرسـد یمـ نظـر بـه مـنظم، نـات یتمرجهینتدريسازگار
الزمییتوانـا زانیـ منیـ اوشدخواهدرتکممذکورمیآنزيازرهاس

میتنظـ ینـوع بهوداشتخواهدرامربوطهيهاواکنشزیکاتاليبرا
يهـواز یبـ نیتمـر پروتکلدریعبارتهبکند.یمدایپدستمطلوب

اســترسجــادیايبــراالزمتیــکفانیتمــرشــدتومــدتنــده،یافز
داشـته راضداکسایشـی تمسـ یسکیتحرجهتدرمناسبیشیاکسا

تیــفعالدار)یرمعنــیغ(البتــهکــاهشبــاارتبــاطدرنیهمچنــاســت.
لیتبـد درکـاهش توسطکاتاالزتیفعالداشتانیبتوانیمکاتاالز

تیفعالدرشیافزاتوسطدروژنیهدیپراکسبهدیسوپراکسمحصول
SODنیـ ادررسـد یمـ نظـر بـه نیبنـابرا باشد.شدهمحدودتواندیم

کننـده کمـک توانـد یمـ آزاديهاکالیرادسطوحيریگاندازهاستار
مختلـف ینیتمريالگوهادرضداکسایشیيهاآنزیمراتییتغباشد.

کارهبقیتحقيبراکهیبافتومدت)و(شدتنیتمرنوعبهتوجهبا
دارد.ییسـزا بـه اثـر قاتیتحقجینتادرت،یجنسزینوشودیمگرفته

کنـد یمـ يرویپیمتفاوتيالگوازمختلفيهاافتبدرراتییتغنیا
است.نشدهشناختهراتییتغنیايبرایمشخصيالگوهنوزکه

گیرينتیجه
هـوازي فزاینـده در میـان    ن مطالعه نشان داد که تمرین بییج اینتا

مدت، سبب افزایش اثرگذاري در سطح سرمی آنزیم ضداکسایشـی 
SODشود.می

قدردانیوتشکر
درجـه اخـذ بـراي ریمـد مهـدي آقـاي نامهانیپاحاصللهمقانیا

ازورزشولـوژي یزیفشیگرایبدنتیتربرشتهدرارشدیکارشناس
دانشـگاه یبـدن تیـ ترببخـش ،یروانشناسـ ویتـ یتربعلـوم دانشکده

یپزشـک علـوم دانشـگاه یپزشـک دانشـکده همکـاري باوبودرازیش
دانشـگاه وانـات یحشـگاه یآزمامرکـز ازلهیوسنیبدشد.انجامرازیش

نمودنـد؛ ياریـ مطالعـه نیـ اانجـام دررامـا کـه رازیشیپزشکعلوم
.دیآیمعملبهیقدردانوتشکر
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________________________________________________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: Different physical activities affect on anti-oxidative system. Varity, period
and intensity of activities are necessary in health improvement. This study was carried out to determine
the effect of medium period of progressive anaerobic training on serum level of superoxide dismutase and
Catalase in female rats.

Methods: In this experimental study, 30 female rats were randomly allocated into control and anaerobic
training groups. The training program lasted for 8 weeks with control (without activity) and anaerobic
including 3 sessions in a week with speed of 24-30 meters per minute in slope range (5<slope>15) for 30
seconds.

Results: Serum level of superoxide dismutase was significantly increased in progressive anaerobic
training group (109.1±17.3 U/ml) in compare to controls (98.8±12.8 U/ml) (P<0.05). Serum level of
Catalase was 51.2±7.2 and 48.4±4.2 U/ml in control and progressive anaerobic training, respectively.
This difference was not significant.

Conclusion: The medium period of progressive anaerobic training influences serum level of superoxide
dismutase and Catalase in female rats.

Keywords: Anaerobic training, Superoxide dismutase, Catalase, Rat
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