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مونا حقیقتیان ،4زینب رضایی
چکیده :
زمینــه و هــدف  :هــدف از تحقیــق حاضــر بررســی تغییــرات ظرفیــت آنتــی اکســیدانی تــام و پراکســید هیــدروژن و در نتیجــه
اســترس اکســیداتیو احتمالــی ناشــی از فعالیــت ورزشــی حــاد ،در مــوش هــای نــر نــژاد ویســتار مــی باشــد .روش تحقیــق:
 14ســر مــوش صحرایــی نــر بــه صــورت تصادفــی بــه دو گــروه کنتــرل و فعالیــت ورزشــی حــاد تقســیم شــدند .گــروه فعالیــت
ورزشــی حــاد بــا شــدت تمرینــی  16-26متــر در دقیقــه بــرای یــک ســاعت ،تــا رســیدن بــه واماندگــی بــر روی نوارگــردان
دویدنــد .خونگیــری یــک ســاعت پــس از فعالیــت ورزشــی حــاد صــورت گرفــت .بــرای انــدازه گیــری ســطح ســرمی ظرفیــت
آنتــی اکســیدانی تــام و پراکســید هیــدروژن بــه ترتیــب از روش  FRAPو FOX- 1اســتفاده شــد .جهــت تعییــن طبیعــی بــودن
توزیــع داده هــا از آزمــون کولموگــروف ـ اســمیرنوف اســتفاده شــد و ســپس نتایــج بــا اســتفاده از آزمــون  tمســتقل در ســطح
 p>0/05اســتخراج گردیــد .یافتــه هــا :طبــق یافتــه هــای بــه دســت آمــده ،ظرفیــت آنتــی اکســیدانی تــام ( )p= 0/002و
پراکســید هیــدروژن ( )p=0/003درگــروه فعالیــت ورزشــی حــاد در مقایســه بــا گــروه کنتــرل ،بــه طــور معنــی دار افزایــش
یافــت .نتیجــه گیــری :هــر چنــد در پاســخ بــه فعالیــت ورزشــی حــاد ،میــزان پراکســید هیــدروژن افزایــش یافــت ،امــا بــاال رفتــن
ظرفیــت آنتــی اکســیدانی مــوش هــا مــی توانــد دال بــر واکنــش و پاســخ سیســتم دفاعــی آنتــی اکســیدانی بــدن بــه ورزش
حــاد اجــرا شــده باشــد.
واژه های کلیدی :فعالیت ورزشی حاد ،ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ،پراکسید هیدروژن.

 .1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .2دانشیار فیزیولوژی ورزش ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .3نویسنده مسؤل ،استاد بیوشیمی بالینی ،مرکز تحقیقات علوم دارویی ،دانشکده داروسازی وعلوم دارویی ،دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان ،آدرس :دروازه شیراز ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده داروسازی ،اصفهان ،ایران ،پست الکترونیک:
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 .4کارشناس ارشد بیوتکنولوژی ،شرکت تحقیقاتی حکیمان شرق اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .5دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
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مقدمه
رادیــکال آزاد اتــم یــا مولکولــی اســت کــه بــا داشــتن یــک
یــا چنــد الکتــرون جفــت نشــده و قابلیــت تکثیــر در بیشــتر
ســلول هــا ،توانایــی آســیب بــه بافــت هــای مختلــف را دارد
( .)3نــوع ورزش ،شــدت و طــول مــدت آن ،و همچنیــن
نمونــه هــای مــورد آزمایــش ،همــه مــی تواننــد میــزان
اکسیداســیون را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد ( .)8تولیــد
بیــش از حــد گونــه هــای فعــال اکســیژن و نیتــروژن
( 1)RONSدر واقــع مــی توانــد از قــرار گرفتــن در
معــرض انــواع محــرک هــا ،از جملــه ،اســترس هــای
جســمانی ماننــد ورزش هــای هــوازی و بــی هــوازی حــاد،
و همچنیــن مصــرف و پــردازش انــرژی در بــدن ،ایجــاد
شــود ( .)5سیســتم دفــاع آنتــی اکســیدانی بــدن ترکیبــات
مختلــف آنزیمــی و غیــر آنزیمــی را شــامل مــی شــود کــه در
پیشــگیری و یــا کاهــش فشــارها و آســیب هــا ،پــس از فعالیت
بدنــی نقــش دارد .هــر یــک از ایــن ترکیبــات آنتــی اکســیدانی،
نقــش منحصــر بــه فــردی دارنــد و برآینــد آن هــا تحــت
عنــوان ظرفیــت آنتــی اکســیدانی تــام ( 2)TACبــدن نامیــده
مــی شــود ( .)1اســترس اکســیداتیو زمانــی اتفــاق مــی افتد که
عــدم تعــادل بیــن سیســتم آنتــی اکســیدانی و تولیــد  ROSبــه
وجــود آیــد؛ و معمــوال بــا کاهــش تــوان آنتــی اکســیدانی
یــا کاهــش فعالیــت آنزیــم هــای آنتــی اکســیدانی بــدن
همــراه اســت ( .)17 ،16کاهــش ظرفیــت آنتــی اکســیدانی،
محافظــت در برابــر  ROSو  RNSرا مختــل مــی کنــد و از
طریــق آســیب رســیدن بــه دیــواره ســلول هــا ،میتوکنــدری
هــا DNA ،و پروتئیــن هــای عملکــردی ،اختــال در ســلول
و حتــی آپوپتوزیــس 3یــا مــرگ ســلول را ممکــن اســت
در پــی داشــته باشــد ( .)17ســلول هــای پســتانداران بــه
هــر دو سیســتم آنزیمــی (آنزیــم هــای ســوپر اکســید
دیســموتاز ،کاتــاالز و  )...و غیــر آنزیمــی (ویتامیــن C,Eو )A
مجهــز هســتند و بدیــن طریــق ROS ،را حــذف مــی کننــد.
آســیب بــا کاهــش فعالیــت آنزیــم هــای آنتــی اکســیدان،
بــه عنــوان جــاذب رادیــکال هــای آزاد در وضعیــت اســترس
اکســیداتیو ،ایجــاد مــی شــود ( .)20پراکســید هیــدروژن
( )H2O2یکــی از رادیــکال هــای آزادی اســت کــه بــه عنــوان
القــاء کننــده اســترس اکســیداتیو در هــر دو مــدل حیوانــی و
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انســانی شــناخته شــده اســت ،و مــی توانــد بــه تولیــد گونــه هــای
قــوی  ROSماننــد رادیــکال هیدروکســیل (• )OHمنجــر شــود
( H2O2 .)9در ســلولهای یوکاریــوت ،توســط کاتــاالز ( )CATبه
 H2Oو  O2تبدیــل مــی شــود (.)23
همــان طــور کــه اشــاره شــد ،یکــی از راه هــای تولیــد و
افزایــش رادیــکال آزاد در بــدن ،اجــرای ورزش هــای حــاد
و شــدید اســت .تولیــد  RONSو اســترس اکســیداتیو حــاد
مــی توانــد از طریــق چنــد مســیر ،در پاســخ بــه ورزش حــاد
رخ دهــد .ایــن مــوارد شــامل تنفــس میتوکندریایــی (نشــت
الکتــرون از زنجیــره انتقــال الکتــرون و تولیــد متعاقــب
رادیــکال سوپراکســید) ،متابولیســم پروســتانوئید ،خــود
اکسیداســیونی کاتکوالمیــن هــا ،و فعالیــت آنزیمــیNADPH
اکســیداز و گزانتیــن اکســیداز مــی باشــند .افزایــش اولیــه
در  RONSطــی ورزش و همچنیــن بــه دنبــال توقــف آن،
مــی توانــد بــه تولیــد ثانویــه پراکســیدان هــای اضافــی
منجــر شــود (.)8
موریــاز ـ رویــز 4و همــکاران ( )2006در بررســی خــود ،طی
یــک فعالیــت هــوازی بــه همــراه مصــرف مکمــل پلــی فنولی
در ورزشــکاران ،افزایــش پراکسیداســیون لیپیــدی و عــدم
تغییــر معنــی دار در مقادیــر وضعیــت آنتــی اکســیدانی
را گــزارش کــرده انــد ( .)19دی کاســترو 5و همــکاران
( )2009بــا تجویــز فعالیــت ورزشــی دوچرخــه ســواری حــاد به
آزمودنــی هــای جــوان ،بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه ROS
در تمرینــات بــا شــدت هــای  70 ،60و  80درصــد حداکثــر
ضربــان قلــب ،افزایــش مــی یابــد ،امــا بیــن میــزان افزایش در
شــدت تمریــن بــا تغییــر در  TACرابطــه معنــی دار وجــود
نــدارد .حتــی وضعیــت آنتــی اکســیدانی کــه از طریــق
انــدازه گیــری آنزیــم کاتــاالز (تجزیــه کننــده  )H2O2صــورت
گرفتــه بــود ،در تمریــن بــا شــدت  70درصــد بــه نســبت
تمریــن بــا شــدت  80درصــد ،باالتــر بــود ( .)6از طرفــی،
نتایــج کار اگویــا ،)2005( 6بــا انــدازه گیــری گلوتاتیــون
پراکســیداز ،نشــان داد کــه ایــن آنزیــم آنتــی اکســیدانی
بالفاصلــه پــس از فعالیــت کاهــش مــی یابــد و با یــک دوره ی
برگشــت بــه حــال اولیــه طوالنی  3ســاعته ،بــه میــزان طبیعی
خــود بــاز مــی گــردد .ایــن در حالــی بــود کــه میــزان کاتــاالز
(بــر اســاس میــزان تجزیــه  ،)H2O2بالفاصلــه پــس از ورزش
1. Reactive Oxygen and Nitrogen Species
2. Total Antioxidant Capacity
3. Apoptosis
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افزایــش معنــی داری داشــت ،امــا پــس از  3ســاعت ،بــه
ســطوح پایــه برگشــت ( .)2فیســیالر )2006( 1بــه دنبــال
فعالیــت هــوازی بــا شــدت متوســط در مــوش هــا ،و افضــل پور
( )1391طــی ورزش حــاد هــوازی و مقاومتــی در مــردان
جــوان ســالم ،افزایــش معنــی داری  TACدر پالســما را
گــزارش کــرده انــد ( .)7 ،1ایــن در حالــی اســت کــه نشــان
داده شــده اســت کــه  TACدر نتیجــه تمریــن کوتــاه مــدت
شــدید مقاومتــی ( )14و تمریــن اســتقامتی شــدید فزآینــده
( ،)15کاهــش مــی یابــد .بــه اعتقــاد متخصصیــن تعــادل
مناســب بیــن رادیــکال هــای آزاد و آنتــی اکســیدان هــا
بــرای ســامتی و فعالیــت بهینــه الزم اســت ()8 ،1؛ بــه
طــوری کــه تولیــد رادیــکال هــای آزاد در حــد بهینــه
مــی توانــد ســازگاری هــای مفیــدی از جملــه بیوژنــز
میتوکندریایــی ،تکثیــر ســلولی ،انتقــال گلوکــز ،و توســعه
دســتگاه آنتــی اکســیدانی را ایجــاد کنــد .موضــوع مهــم
تعییــن حــد بهینــه رادیــکال آزاد در بــدن ،و رابطــه بیــن
ایــن ذرات بــا دســتگاه آنتــی اکســیدانی بــدن مــی باشــد.
در ایــن راســتا ،رابطــه بیــن پاســخ هــای آنتــی اکســیدانی و
تولیــد و رهــا ســازی رادیــکال هــای آزاد و عوامــل التهابــی
همــواره مــورد توجــه بــوده و تحــت بررســی قــرار گرفتــه
اســت؛ و در پرتــو کارهــای انجــام شــده بیــن  TACو H2O2
رابطــه معنــی داری گــزارش شــده اســت ( .)3بــا ایــن حــال،
تعــادل مطلــوب بیــن ایــن دو عامــل بخوبــی روشــن نشــده
و نیــاز بــه تحقیــق بیشــتر دارد ( .)10از ایــن رو ،در تحقیــق
حاضــر ســعی بــر آن اســت کــه ضمــن بررســی اثــر فعالیــت
ورزشــی حــاد بــر تغییــرات  TACو  H2O2در نمونــه مــوش
صحرایــی نــر نــژاد ویســتار ،ایــن روابــط مــورد ارزیابــی
قــرار گیرنــد.
روش تحقیق
تحقیــق حاضــر از نــوع تجربــی اســت .جامعــه تحقیــق را
مــوش هــای صحرایــی نــر نــژاد ویســتار 2تشــکیل مــی دادنــد
کــه از النــه حیوانــات دانشــکده داروســازی دانشــگاه علــوم
پزشــکی اصفهــان تهیــه گردیدنــد .نمونــه آمــاری تعــداد 14
ســر مــوش  3تا  4هفتــه ای بــا وزن تقریبــی  160-210گرم
بودنــد .مــوش هــا در النــه حیوانــات دانشــکده داروســازی،
3. Ferrous ion oxidation xylenol orange-1
4. Ferric reducing ability of plasma

تحــت شــرایط کنتــرل شــده نــور ( 12ســاعت روشــنایی،
 12ســاعت تاریکــی) ،دمــا ( 23±1درجــه ســانتی گــراد)
و رطوبــت ( 50±3درصــد) در قفــس هــای مخصــوص
نگهــداری شــدند .مــوش هــا آزادانــه بــه آب و غــذای
اســتاندارد دسترســی داشــتند و در سرتاســر دوره تحقیــق،
توســط یــک کارشــناس جابجــا مــی شــدند.
مــوش هــا پــس از دو هفتــه آشــنایی بــا فضــای آزمایشــگاه،
بــه طــور تصادفــی بــه دو گــروه همگــن از نظــر وزن شــامل
گــروه کنتــرل و گــروه فعالیــت ورزشــی حــاد ،تقســیم
شــدند .طــی دو هفتــه هــر دو گــروه ،بــه مــدت  15دقیقــه
بــا شــدت  16متــر در دقیقــه و  2روز در هفتــه ،بــر روی
نــوار گــردان مخصــوص مــوش هــای صحرایــی مــی دویدنــد.
ایــن دو هفتــه تمریــن بــرای ایــن منظــور طراحــی شــد کــه
مــوش هــا بــا نوارگــردان و دویــدن بــر روی آن آشــنا شــوند.
انتخــاب ایــن شــدت بــرای جلوگیــری از عــادت کــردن
عضــات و بــدن مــوش بــه آزمــون نهایــی صــورت گرفــت.
در نهایــت ،گــروه فعالیــت ورزشــی حــاد در روز آزمایــش
نهایــی ،بــا شــدت تمرینــی  16 -26متــر در دقیقــه بــرای
حــدود یــک ســاعت و یــا تــا زمــان رســیدن بــه واماندگــی
بــر روی نوارگــردان دویدنــد .مــاک واماندگــی ،عــدم تــوان
مــوش در حفــظ قامــت و ادامــه دویــدن بــا ســرعت تعییــن
شــده روی نوارگــردان (عقــب مانــدن) بــود ( .)12یــک
ســاعت پــس از آخریــن جلســه تمرینــی ( ،)21مــوش هــا از
طریــق استنشــاق مــاده اتــر ،بیهــوش شــدند .پــس از تائیــد
بیهوشــی ،مقــدار  3میلــی لیتــر خــون از گوشــه چشــم هــر
مــوش ،توســط لولــه موئینــه گرفتــه شــد و درون لولــه هــای
آزمایــش فاقــد مــاده ضــد انعقــادی ریختــه شــد .پــس از
لختــه شــدن نمونــه هــای خــون ،نمونــه هــا بــه مــدت 15
دقیقــه بــا ســرعت  3500دور در دقیقــه ( )RPMســانتریفیوژ
شــدند و ســرم خــون جــدا شــده و داخــل میکروتیــوب هــای
 1/5میلــی لیتــری ریختــه شــد و در دمــای  -20درجــه
ســانتیگراد نگهــداری شــد ( .)13بــرای تعییــن میــزان
 H2O2و  TACبــه ترتیــب از روش هــای  FOX -13وFRAP 4
اســتفاده گردیــد.
نحــوه ســنجش  :H2O2بــرای انــدازه گیــری  H2O2بــه
روش  ،FOX-1معــرف  ،FOX-1زایلینــول ارینــج 100
1. Ficicilar
2. Wistar
31

تاثیر فعالیت ورزشی حاد بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و پراکسید ...

میکرومــوالر ،آمونیــوم فــروس ســولفات  250میکرومــوالر،
ســوربیتول  100میکرومــوالر ،و اســید ســولفوریک 25
میلــی مــوالر تهیــه گردیــد 50 .میکرولیتــر از نمونــه در
یــک میکروتیــوب اپنــدورف  1/5میلــی لیتــر بــه 950
میکرولیتــر از معــرف  FOX-1افــزوده و ورتکــس شــد و
بــرای  30دقیقــه در انکوباتــور  40درجــه ســانتیگراد (بــدون
 )CO2انکوبــه گردیــد .جــذب نمونــه هــا در  560نانومتــر
توســط اســپکتروفتومتر ،خوانــده شــد (نمونــه هــا تیــره
رنــگ مــی شــود).
نحــوه ســنجش  :TACروش  FRAPبــر اســاس توانایــی
پالســما در احیــای یــون هــای ( Fe3+فریــک) بــه  Fe2+در
حضــور مــادهای بــه نــام  TPTZاســتوار اســت و کمپلــک
 Fe2+ -TPTZکمپلکــس آبــی رنــگ بــا ماکزیمــم جــذب در
طــول مــوج  593 nmاســت كــه ميــزان قــدرت احيــا كنندگي
ســرم يــا پالســما از طريــق افزايــش غلظــت كمپلكــس فــوق
توســط دســتگاه اســپكتروفتومتر را بــه دســت مــی دهــد (.)4
روش هــای آمــاری :پــس از ورود داده هــا بــه نــرم

معصومه کاظمی و همکاران

افــزار  ،SPSSتوزیــع طبیعــی داده هــا بــه وســیله آزمــون
کلموگــروف ـ اســمیرنوف بررســی شــد .میانگیــن و انحــراف
معیــار هــر یــک از شــاخص هــای بیوشــیمیایی محاســبه
و نتایــج مربــوط بــا اســتفاده از آزمــون  tمســتقل بیــن
گــروه کنتــرل و گــروه فعالیــت ورزشــی حــاد و در ســطح
معنــاداری  ، p >0/05مــورد مقایســه قــرار گرفــت.
یافته ها
 TACدر گــروه کنتــرل  0/52 ± 0/10میلــی مــوالر و در
گــروه فعالیــت ورزشــی حــاد  0/74 ± 0/09میلــی مــوالر
مــی باشــد ،بنابرایــن  TACبعــد از فعالیــت ( ) p= 0/002
افزایــش معنــی داری یافتــه اســت (نمــودار  .)1ســطح H2O2
در گــروه کنتــرل  0/90 ± 0/07میلــی مــوالر و در گــروه
فعالیــت ورزشــی حــاد  1/20 ± 0/19میلــی مــوالر گــزارش
شــد .بــا توجــه بــه نتایــج بعــد از فعالیــت  H2O2در گــروه
فعالیــت ورزشــی حــاد در مقایســه بــا گــروه کنتــرل
(  ) p= 0/003افزایــش معنــی داری داشــت (نمــودار .)2

جدول  .1نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه متغیرهای وابسته تحقیق در دو گروه شرکت کننده

32

نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

دوره ،2شماره ،3بهار و تابستان 1393

نمودار  .1مقایسه میزان  TACدر دوگروه کنترل و تجربی

بحث
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بــه دنبــال یــک جلســه
فعالیــت ورزشــی حــاد ،میــزان  TACو  H2O2در مــوش
صحرایــی نــر نــژاد ویســتار بــه طــور معنــی دار افزایــش
مــی یابــد .نتایــج تحقیــق حاضــر بــا نتایــج پژوهــش
فیســیلر ،)2006( 1افضــل پــور و همــکاران ( )1391و
ماریوس-دنیــل 2و همــکاران ( )2010مبنــی بــر افزایــش
 TACپــس از تمریــن همخوانــی دارد ()18 ،7 ،1؛ و H2O2
تولیــد شــده در اثــر متابولیســم هــوازی ،عامــل موثــر در
افزایــش آنتــی اکســیدان هــا دانســته شــده اســت (.)18
در زمینــه افزایــش میــزان  ،TACنتایــج مطالعــه حاضر بــا نتایج
لیروگرایبــل )2005( 3و کورکــو )2010( 4همخوانــی نــدارد.
بــه عــاوه ،نتایــج تحقیــق حاضــر در زمینــه افزایــش
شــاخص هــای اســترس اکســیداتیو پــس از فعالیــت
ورزشــی حــاد ،بــا نتایــج پائــوال  5و همــکاران (،)2005
دی کاســترو و همــکاران ( )2009و همچنیــن پژوهــش
بقایــی و همــکاران (ســال  ،)1391در دوره ی برگشــت بــه
حالــت اولیــه ( 3ســاعت پــس از فعالیــت) همســو اســت
(.)21 ،15 ،6 ،3؛ امــا بــا نتایــج حاصــل از پژوهــش بقایــی
بالفاصلــه پــس از ورزش حــاد همســو نمــی باشــد (.)3
عــاوه بــر گــزارش هــای فــوق ،عــدم تغییــر  TACدر نتیجــه
تمرینــات هــوازی شــدید نیــز بــه دســت آمــده اســت؛ و
4. Kurkcu
5. Paula
6.Morillas- Ruiz

نمودار  .2مقایسه میزان  H2O2در دو گروه کنترل و تجربی

نتایــج حاضــر بــا نتایــج کار موریــاس ـ رویــز )2006( 6کــه
تاثیــر فعالیــت ورزشــی حــاد را در ورزشــکاران طــی دو دوره
فعالیــت هــوازی بررســی کــرده انــد ،هــم خوانــی نــدارد؛
چــرا کــه در مطالعــه مذکــور 45 ،دقیقــه پــس از فعالیــت،
تغییــر معنــی داری در  TACمشــاهده نشــده اســت (.)19
افزایــش رادیــکال هــای آزاد و از آن جملــه افزایــش ، H2O2
بــا افزایــش آســیب هــای بافتــی همــراه اســت ،و از غلظــت
رادیــکال هــای آزاد مــی تــوان بــه شــدت آســیب هــای وارده
بــه بافــت هــا پــی بــرد .چنانچــه محققیــن در مطالعــه ای
افزایــش  H2O2در ســرم را نشــان التهــاب و آســیب بــرای
عضــات دانســته انــد ( .)22 ،3بــر اســاس اصــل هورمــز،
تمریناتــی کــه موجــب اســترس اکســیداتیو مــی شــوند،
تقویــت سیســتم دفاعــی (از جملــه  )TACرا بــه همــراه
دارنــد ( .)1نظــر بــه ایــن کــه رســیدن بــه واماندگــی باالتریــن
میــزان اکســیژن مصرفــی را ایجــاد مــی نمایــد ،در تحقیــق
حاضــر پروتــکل تمرینــی موجــب رســیدن مــوش هــا بــه
واماندگــی شــد ،لــذا شــدت کار بــاال بــوده اســت؛ ایــن امــر
احتمــاالً موجــب تبدیــل گزانتیــن هیدروژنــاز بــه گزانتیــن
اکســیداز مــی گــردد .گزانتیــن اکســیداز وقتــی میــزان کــم
خونــی و پرفیــوژن مجــدد خــون در بافــت زیــاد شــود ،تولیــد
مــی گــردد ()1؛ و تولیــد آن یکــی از مســیرهای بیوشــیمیایی
افزایــش رادیــکال هــای آزاد در ورزش مــی باشــد.
1. Ficilar
2. Maius- Daniel
3. Leelarungrayub
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در کل ،گزانتیــن اکســیداز یــک متالوفالووپروتئیــن 1اســت
کــه مــی توانــد منجــر بــه تولیــد سوپراکســید و  H2O2شــود،
و بــه عنــوان مکانیســم اصلــی تولیــد رادیــکال آزاد در برخی
شــرایط ماننــد تمریــن ورزشــی حــاد یــا بــی هــوازی ،معرفی
شــده اســت ( .)11یافتــه هــای پژوهشــگران حاکــی از
تغییــرات  H2O2در نتیجــه فعالیــت ورزشــی حــاد
مــی باشــد .ســلول هــای در معــرض اســترس اکســیداتیوی
شــدن ممکــن اســت دســتخوش تغییــرات مضــر  ،DNAو
لیپیدهــای غشــائی شــوند .بــا اثــرات ســمی  H2O2بــر
ســلول ،ضــروری اســت ســطح آن در بافــت بــه حداقــل
برســد .اثــرات بیولوژیکــی  ROSدر داخــل بــدن توســط
طیــف گســترده ای از مکانیســم-های دفاعــی آنزیمــی و
غیــر آنزیمــی کنتــرل مــی شــود؛ خصوصــا سوپراکســید
دیســموتاز ،کــه دیســموتاز آنیــون هــای سوپراکســید را
بــه پراکســید هیــدروژن کاتالیــز کــرده و ســپس کاتــاالز
 H2O2را بــه مولکــول اکســیژن و آب تبدیــل مــی کنــد (.)9
گــزارش شــده اســت کــه افزایــش رادیــکال هــای آزاد در
ســلول هــا و بافــت هــا ،باعــث رهاســازی و دفــع تدریجــی آن
هــا در خــون شــده و در ایجــاد آســیب در ســایر بافــت هــا
از جملــه لنفوســیت هــا موثــر اســت .بنابرایــن مــی تــوان
ســطوح بــاالی  H2O2در ایــن پژوهــش را بــه تولیــد غلظــت
بــاالی اکســیدان هــا در بافــت هــا و ســلول هــا نســبت داد؛
احتمــاالً افزایــش معنــی دار  ، H2O2یــک ســاعت پــس از
ورزش حــاد را مــی تــوان بــه دفــع تدریجــی آن پــس از
فعالیــت از ســایر بافــت هــا و تجمــع آن در خــون نســبت
داد ( .)3نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه انجــام فعالیــت
ورزشــی حــاد ،بــا افزایــش معنــی دار  H2O2و  TACهمــراه
اســت؛ بــه طــوری کــه افزایــش  H2O2را مــی تــوان بــا
ســازگاری هایــی از جملــه توســعه دســتگاه آنتــی اکســیدانی
همــراه دانســت؛ هــر چنــد اظهــار نظــر قطعــی ایــن مــورد
بــه مطالعــه بیشــتر نیــاز دارد.

معصومه کاظمی و همکاران

نتیجــه گیــری :طبــق یافتــه هــا ،انجــام یــک جلســه فعالیت
ورزشــی حــاد ،موجــب بــاال رفتــن ظرفیــت آنتــی اکســیدانی
مــوش هــا شــد کــه مــی توانــد دال بــر واکنــش سیســتم
دفاعــی بــدن در پاســخ بــه بــاال رفتــن متوســط H2O2
باشــد .بــا ایــن حــال ،بــرای آگاهــی از تاثیــر دقیــق تــر
چنیــن تمریناتــی بــر تولیــد رادیــکال آزاد و پاســخ سیســتم
دفاعــی آنتــی اکســیدان بــدن ،الزم اســت تحقیقــات بیشــتری
بــا پروتــکل هــای ورزشــی متفــاوت و انــدازه گیــری ســایر
رادیــکال هــای آزاد ،بــه اجــرا در آینــد.
قدردانی و تشکر
بدینوســیله از مســؤالن محتــرم دانشــکده داروســازی
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان کــه در همــوار کــردن
مســیر اجــرای ایــن پژوهــش نقــش بســزایی داشــتند،
صمیمانــه تشــکر مــی نماییــم.

1. Metalloflavoprotein
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Abstract
The effect of acute exercise on total antioxidant capacity and hydrogen peroxide in male Wistar rats
Masume Kazemi1, Sayed Mohammad Marandi2, Ahmad Movahedian Attar3,
Mona Haghighatian4, Zeinab Rezaee5
Background and Aim: The aim of this study was to determine the amount of total antioxidant capacity and hydrogen peroxide
changes after an acute exercise in Wistar rats. Material and Methods: 14 male Wistar rats were randomly divided into two groups
as control and acute exercise groups. Acute exercise intensity was set to 16 to 26 m/min for one hour, or until exhaustion on
a treadmill running. Blood samples were collected 1 hour after exercise. Total antioxidant capacity and hydrogen peroxide were
detected by FRAP and FOX-1 methods respectively. When the normal distribution of the data was revealed by Kolmogorov-Smirnov
test, it is applied independent t-test at significance level of p<0.05. Results: Results showed that TAC (p= 0.002) and H2O2 (p= 0.003)
significantly increased in the acute exercise group as compared with control group. Conclusion: Although the level of hydrogen
peroxide increased in response to the acute exercise, improved antioxidant capacity may be indicator of response of rats antioxidant
system to the performed acute exercise.
Key Words: Acute exercise, Oxidative stress, Hydrogen peroxide, Antioxidant capacity.
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