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Abstract
Background and Objectives: To protect the body from destructive
effects of oxidants, living organisms have an antioxidant system
(enzymatic and non-enzymatic). This system can be affected by many
factors, including exercise training. The aim of the present research
was to investigate the effect of 8 weeks of resistance training on gene
expression of lymphocyte antioxidant enzymes and malondialdehyde
(MDA) in healthy inactive men.
Methods: In a semi-experimental study, 20 individuals were selected
from male students (age, 20 to 25 years) of Yadegare Imam Khomeini
Azad University and randomly assigned to 2 groups of exercise (n=10)
and control (n=10). The subjects of the exercise group performed
resistance training for 8 weeks (3 non-consecutive sessions per week,
60 minutes per session) with intensity of 40-50% 1RM in first weeks
and 70-85% 1RM in last weeks. The focus of training protocol was on
the core muscles. Blood samples were taken 72 hours before the start
of training and 72 hours after the last training session. Date were
analyzed using Kolmogorov-Smirnov, Levin, independent t-, and
dependent t-tests (p<0.05).
Results: In this study, resistance training significantly increased the
mRNA of SOD enzyme (p=0.022) and decreased the levels of MDA
(p=0.001), while had no significant effect on mRNA expression of
CAT and GPX (p=0.343 and p=0.373, respectively, for CAT and
GPX). Inter-group difference was also seen in MDA levels (p=0.006).
Conclusion: The results of this study indicated that 8 weeks of
resistance training could increase SOD gene expression and decrease
MDA (As an indicator of lipid peroxidation) without any effect on
CAT and GPX gene expression.
Keywords: Resistance training; Gene expression;
dismutase; Catalase; Glutathione peroxidase; Men.
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تأثیر  8هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن آنزیمهایآنتیاکسیدانیلنفوسیتی و
مانولدیآلدئید در مردان سالم غیرفعال
حمید امینی ،1محمدعلی آذربایجانی ،*1کمال عزیزبیگی بوکانی

2

1گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده

چکیده

تربیت بدنی ،واحد تهران مرکزی،

زمینه و هدف :برای محافظت بدن در مقابل اثرات مخرب اکسیدانها ،موجودات زنده دارای

دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

سیستمآنتیاکسیدانی (آنزیمی و غیرآنزیمی) هستند .این سیستم میتواند تحت تأثیر عوامل

2گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده

مختلفی ازجمله تمرینات ورزشی قرار گیرد .تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر  8هفته تمرین

تربیت بدنی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد

مقاومتی بر بیان ژن آنزیمهای آنتیاکسیدانی لنفوسیتی و مانولدیآلدئید در مردانسالم انجام شد.

اسالمی ،سنندج ،ایران.

روش بررسی :در یک مطالعه نیمهتجربی ،از میان دانشجویان پسر (سنین  20-25سال) دانشگاه
آزاد یادگار امامخمینی 20،نفر انتخاب و بهطور تصادفی به دو گروه تمرین ( 10نفر) و کنترل
( 10نفر) تقسیم شدند .آزمودنیهای گروه تمرین به مدت  8هفته (سه جلسه غیرمتوالی در هفته
بهمدت  60دقیقه در هرجلسه) با شدت  1RM 40-50%در هفتههای ابتدایی و  1RM 70-85%در
هفته های پایانی به تمرین مقاومتی پرداختند .تمرکز پروتکل تمرینی بر روی عضالت اصلی بود.
نمونههای خونی 72 ،ساعت قبل از شروع تمرینات و  72ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی
گرفته شد .دادهها با استفاده از روشهای آماری کولموگروف  -اسمیرنوف ،لوین ،تی همبسته و

*

مستقل آنالیز شدند (.)p<0/05
نویسنده مسئول مکاتبات:

محمدعلی

آذربایجانی،

گروه

فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت
بدنی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران؛

یافتهها :در این مطالعه ،تمرین مقاومتی باعث افزایش معنیدار  mRNAآنزیم
 )=p0/022( SODو کاهش سطوح  )p=0/001( MDAشد ،درحالیکه تأثیر معنیداری بر بیان
 CAT mRNAو  GPXنداشت ( p=0/373 ،p=0/343به ترتیب در  CATو  .)GPXهمچنین
تفاوت بینگروهی تنها در سطوح  MDAدیده شد (.)p=0/006
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد  8هفته تمرین مقاومتی احتماالً میتواند باعث افزایش
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ali.azarbayjani@gmail.com
تاریخ دریافت95/2/22:
تاریخ پذیرش95/3/20:

بیان ژن آنزیم  SODلنفوسیتی و کاهش ( MDAبهعنوان یک شاخص پراکسیداسیون لیپیدی)
بدون تأثیر بر بیان ژن آنزیمهای  CATو  GPXشود.
کلید واژهها :تمرین مقاومتی؛ بیان ژنی؛ سوپراکسید دیسموتاز؛ کاتاالز؛ گلوتاتیون پراکسیداز؛
مردان.
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resistance training on gene expression lymphocyte antioxidant enzymes and
malondialdehyde in healthy inactive men.
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حمید امینی و همکاران

مقدمه

خونی تکهستهای محیطی میشود ( .)12همچنین  Siuو همکاران

تمرینات بدنی منظم ،از اجزای اصلی سبک زندگی سالم است

نشان دادند  8و  20هفته تمرین استقامتی باعث افزایش بیان ژن

که از بروز برخی از بیماریهای مزمن همچون بیماریهای

آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز در لنفوسیت موشها

قلبی  -عروقی و بعضی سرطانها پیشگیری میکند ( .)1اثرات

میشود ( .)13در تحقیقات دیگر به بررسی اثرات یک جلسه

سودمند تمرینات بدنی منظم (شامل :بهبود عملکرد قلبی  -عروقی،

تمرین بر روی بیان ژن آنزیمهای آنتیاکسیدانی پرداخته شده

بهبود توده و قدرت عضالنی ،حفظ چگالی مواد معدنی استخوان

است؛ بهطور مثال بقایی و همکاران نشان دادند یک جلسه تمرین

و بهبود فرآیندهای شناختی) در تحقیقات زیادی ثابت شدهاند

ورزشی شدید بر بیان ژن سوپراکسید دیسموتاز تأثیر معنیداری

( .)2-5مطالعات دیگر نیز تأثیر سودمند تمرینات بدنی را بر روی

ندارد ( .)14همچنین اکبرپور و همکاران نیز نتایج مشابهی را

سیستم ایمنی گزارش کردهاند ( .)6-7دستگاه آنتیاکسیدانی بدن

گزارش کردند ( .)15تحقیقات بیشتری در زمینه تأثیر تمرینات

از ارکان دستگاه ایمنی است که میتواند اکسیدانهای تولیدشده

بدنی بر روی مانولدیآلدئید صورت گرفته است؛ بهطور مثال

در بدن ،ازجمله گونههای فعال اکسیژن ( )ROSرا خنثی کند .این

 Fenningو همکاران در تحقیق خود نشان دادند  12هفته تمرین

دستگاه از دو قسمت آنزیمی (سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز و

مقاومتی باعث کاهش معنیدار مانولدیآلدئید در افراد چاق

گلوتاتیون پراکسیداز) و غیرآنزیمی (مانند ویتامین  C ،Aو

میشود ( .)16همچنین  Praznyو همکاران عنوان کردند  12هفته

فالونوئیدها) تشکیل شده است .زمانیکه میزان تولید اکسیدانها

تمرین مقاومتی منظم منجر به کاهش معنیدار مانولدیآلدئید

بیشتر از میزان خنثیشدن آن بهوسیله دستگاه آنتیاکسیدانی باشد،

میگردد ( .)17در تحقیقاتی دیگر ،نتایج متناقضی گزارش شده

وضعیتی بهوجود میآید که به آن فشار اکسایشی میگویند .از

است؛ بهطور مثال  Rallو همکاران نشان دادند  12هفته تمرین

اثرات مخرب فشار اکسایشی میتوان به التهاب ،آسیب به  DNAو

مقاومتی فزاینده ،تأثیر معنیداری بر مانولدیآلدئید در مردان

غشای سلول ،همچنین کاهش توانایی برای ذخیره کردن گلیکوژن

مسن دچار بیماری آرتریت روماتوئید ندارد ( .)18همچنین

اشاره کرد ( .)7نداشتن سبک زندگی فعال ،ازجمله عواملی است

 McAnultyو همکاران در مطالعه خود ،تأثیر معنیداری بر روی

که میتواند باعث تحریک فشار اکسایشی در بدن شود .در

مانولدیآلدئید و دیگر شاخصهای فشار اکسایشی متعاقب

مطالعهای مشخص گردید نداشتن تمرینات بدنی باعث تحریک

تمرین مقاومتی و مصرف کربوهیدرات مشاهده نکردند (.)19

فشار اکسایشی در عروق شده که این امر میتواند باعث ایجاد

باتوجه به تحقیقات انجامشده ،واکنش و پاسخ فوری آنزیمهای

اختالل در عملکرد عروق و در نتیجه تحریک برخی از

آنتیاکسیدانی را میتوان از طریق اندازهگیری فعالیت آنها مورد

بیماریهای قلبی  -عروقی شود ( .)7در تحقیقات دیگری نیز

ارزیابی قرار داد ،اما برای بررسی سازگاری درازمدت آنزیمها،

ارتباط بین چاقی با فشار اکسایشی میوکاردیال ( ،)8پراکسیداسیون

بررسیها باید در سطح مولکولی انجام شود ( .)13همانطورکه

لیپیدی ،تجمع چربی و نمایه تودهبدنی باال با شاخصهای فشار

اشاره شد با توجه به مطالعات موجود ،تحقیقی که در آن اثر

اکسایشی سیستمیک گزارش شده است ( .)9نتایج مطالعات نشان

تمرینات مقاومتی بر بیان ژن آنزیمهای آنتیاکسیدانی (برای

میدهد داشتن سبک زندگی فعال باعث کاهش تحریک فشار

بررسی سازگاری مولکولی این آنزیمها) در لنفوسیتها بررسی

اکسایشی در افراد میشود ( .)10-11تحقیقات زیادی در زمینه

شده باشد ،یافت نشد؛ بنابراین ،تأثیر این مداخله بر ژنهای مذکور

اثرات تمرینات بدنی بر فشار اکسایشی صورت گرفته ،اما اثرات

نامشخص است .تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر  8هفته تمرین

آنها بر روی سازگاری مولکولی آنزیمهای آنتیاکسیدانی کمیاب

مقاومتی بر بیان ژن آنزیمهای آنتیاکسیدانی لنفوسیتی و

است .در معدود مطالعات انجامشده در این زمینهGarcia-Lopez ،

مانولدیآلدئید در مردان سالم غیرفعال انجام شد.

و همکاران نشان دادند  21هفته تمرین قدرتی فزاینده باعث
افزایش معنیدار بیان ژن آنزیمهای آنتیاکسیـدانـی در سلـولهای
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روش بررسی

از تمام آزمودنیها 72 ،ساعت قبل از شروع پروتکل پژوهشی و

در این مطالعه نیمهتجربی ،جامعه آماری را دانشجویان پسر

 72ساعت بعد از اتمام پروتکل در حالت ناشتا و در آزمایشگاه

غیرفعال (سنین  20-25سال) دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یادگار

مربوطه خونگیری به عمل آمد .برای سنجش میزان

امام تشکیل میدادند .در پژوهش حاضر از میان دانشجویانیکه در

مانولدیآلدئید سرمی (بهعنوان یک شاخص پراکسیداسیون

دانشگاه یادگار امام (ره) ،درس تربیت بدنی عمومی داشتند25 ،

لیپیدی) از تست اسید تیوباربیتیوریک و روش اسپکتوفتومتری

نفر انتخاب شدند و بین آنها پرسشنامه حاوی مشخصات فردی و

استفاده شد .همچنین برای بررسی بیان ژن آنزیمهای

تاریخچه سالمتی توزیع گردید.

آنتیاکسیدانی ،ابتدا نمونههای خونی در لولههای حاوی ماده

معیارهای ورود به تحقیق شامل :داشتن سن بین  20-25سال ،عدم

ضدانعقاد ( )EDTAجمعآوری ،سپس به آزمایشگاه منتقل شدند.

شرکت در برنامههای ورزشی و تغذیهای ،نبود بیماریهای

نمونه جمعآوریشده در تیوبها با یک حجم مساوی از سالین و

زمینهای ،مصرف دخانیات و مکملهای آنتیاکسیدانی بود.

محلول جداسازی لنفوسیتها (فایکول) ،ترکیب و به مدت 30

از بین  25نفر داوطلب 5 ،نفر بهعلت مصرف دخانیات از تحقیق

دقیقه در سانتریفوژ ( 400دور در دمای  22درجه) قرار گرفت .در

خارج شدند و  20نفر باقی ماندند .به تمامی این افراد ،توضیح

ادامه ،الیه لنفوسیتها را برداشته و  2بار با محلول سالین شسته شد

کامل در مورد اهداف پژوهش داده شد و از آنها برای شرکت در

و در سانتریفوژ ( 260دور و در دمای  22درجه) قرار گرفت .از

تحقیق ،رضایتنامه کتبی اخذ گردید .پس از این مراحل20 ،

لنفوسیتهای جداسازیشده برای مطالعه بیان ژنی آنزیمهای

آزمودنی بهطور تصادفی به دو گروه تمرین ( 10نفر) و کنترل (10

آنتیاکسیدانی استفاده گردید.

نفر) تقسیم شدند.

 RNAلنفوسیتها با استفاده از محلول جداسازی  RNAکل

آزمودنیهای گروه تمرین به مدت  8هفته (سه جلسه غیرمتوالی

( )AccuZol Total RNA Extraction Reagentاستخراجشده و

در هفته ،به مدت  60دقیقه در هرجلسه) به تمرین مقاومتی

 4میلیلیتر بافر  RLTبا  40میکرولیتر مرکاپتواتانول ترکیب شد.

پرداختند .برنامه هر جلسه شامل گرمکردن ( 10دقیقه) ،قسمت

محلول لنفوسیت با  600میکرولیتر از محلول /RLTمرکاپتواتانول

اصلی تمرین ( 40دقیقه) و سردکردن ( 10دقیقه) بود .در قسمت

ترکیب و به مدت  2دقیقه در سانتریفوژ ( 10000دور در دمای

اصلی تمرین ،حرکات پرسسینه ،پرسپا ،سیمکش ،پشت بازو،

اتاق) قرار گرفت .نتیجه این فرآیند به یک ستون چرخشی

جلو بازو ،پارویی ،جلو پا و دراز و نشست انجام شد .شدت تمرین

حذفکننده  gDNμAاضافه گردید و در  10000دور ،به مدت

از طریق اندازهگیری  ،1RMتعیین و در طول  8هفته بهصورت

 30ثانیه سانتریفوژ شد .نمونه با  600میکرولیتر از اتانول %70

فزاینده اضافه شد 1RM .از طریق فرمول زیر محاسبه گردید (:)20

ترکیب و به یک ستون چرخشی منتقل گردید ،سپس در داخل
یک تیوب جمعآوری  2میلیلیتری (به مدت  15ثانیه در دور

(در این فرمول  wمیزان وزنه زده شده و  rتعداد تکرارها میباشد).

 )800سانتریفوژ شد .در ادامه ،با  700میکرولیتر از بافر

RWL

1RM 40-50%

شسته شده و به مدت  15ثانیه با دور  800در سانتریفوژ قرار

( 3سِت 10 ،الی  15تکرار) ،در طول هفتههای سوم تا پنجم

گرفت .برای جلوگیری از آلودگی احتمالی ،ستون چرخشی به

 3( 1RM50-70%سِت 10 ،الی  12تکرار) و در  3هفته پایانی،

یک تیوب جمعآوری  2میلیلیتری جدید منتقل و با 500

 3( 1RM 70-85%سِت 8 ،الی  10تکرار) بود ( .)18آزمودنیهای

میکرولیتر از محلول  RPEشسته شد و به مدت  2دقیقه با دور

گروه کنترل نیز به فعالیت روزمره خود ادامه داده و از آنها

 10000سانتریفوژ گردید .محلول نئوکالز آزاد ( 30میکرولیتر) به

خواسته شد تا در طول پژوهش در هیچ برنامه تمرینی یا تغذیهای

تیوب اضافه و مجدداً در سانتریفوژ (به مدت  2دقیقه و دور

شرکت نکنند.

 )10000قرار گرفت و  RNAاستخراجشده سریع در دمای -80

در طول  2هفته ابتدایی تمرین ،شدت تمرین

درجه قرار داده شد تا برای بیان ژنی استفاده گردد.
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برای آنالیز تخلیص و تغلیظ نمونه  RNAاستخراجشده ،از

موجود در کیت  cDNAبود .توالی ژنی آنزیمها در جدول شماره

RNA

یک آورده شده است .پرایمرهای مربوط به هر آنزیم ،همچنین بتا

بهوسیله  UVاسپکتروسکوپی تعیین گردید .نمونه  RNAبا نسبت

اکتین بهعنوان کنترل داخلی توسط شرکت تکاپو زیست تهران

 10:1در بافر  TE buffer 1Xرقیق شد و با استفاده از

ساخته و آنالیز آنها با استفاده از مسترمیکسهای Real-time PCR

اسپکتروفوتومتریکالی آنالیز گردید.

(شرکت  )Jena Bioscienceانجام گرفت .ترکیب واکنش حاوی

تخلیص نیز با استفاده از نسبت قابلیت جذب ،در  260و 280

 12/5میکرولیتر از محلول موجود در کیت 10/5 ،میکرولیتر

نانومتر اندازهگیری و در مجموع  cDNAبا استفاده از کیت سنتز

نوکلئاز آزاد 1 ،میکرولیتر میکس پرایمر (فوروارد و ریورس معلق

Lab cycler

در بافر  )1X TEو  1میکرولیتر  cDNAبود .در پایان ،قبل از

(ساخت شرکت آلمانی  )SENSOQESTاز  RNAکل ساخته

تجزیه و تحلیل دادهها ،منحنی ذوب ()Melting Curve

شد .هر واکنش حاوی یک میکروگرم  RNAکل ،بافر

بهدستآمده از هر واکنش ریل تایم بررسی شد تا اوج مربوط به

معکوسکننده ترانسکریپتاز و یک میکرولیتر از محلول موجود

ژن مورد نظر و فقدان پرایمر دایمر تأیید گردد.

اسپکتروفوتومتریکالی استفاده شد .غلظت مطلوب نمونه

 )AccuPower RT PreMix( cDNAو دستگاه

در کیتکننده ترانسکریپتاز و یک میکـرولیتـر از محلول
جدول شماره  :1توالی ژنی آنزیمهای آنتیاکسیدانی و بتا اکتین
)΄Sequences(5΄-> 3

Name

Forward: AAGGCCGTGTGCGTGCTGAA

Human SOD

Reverse: CAAGTCTCCAACATGCCTCT

Human SOD

Forward: TTTGGCTACTTTGAGGTCAC

Human CAT

Reverse: TCCCCATTTGCATTAACCAG

Human CAT

Forward:CCTCAAGTACGTCCGACCTG

Human GPX

Reverse:CAATGTCGTTGCGGCACACC

Human GPX

Forward:CAGGTCATCACCATTGGCAAT

Human β-actin

Reverse:TCTTTGCGGATGTCCACGT

Human β-actin

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ،22آزمون

سطح معنیداری ،کمتر از  0/05در نظر گرفته شد.

کولموگروف  -اسمیرنوف (برای بررسی طبیعیبودن توزیع
دادهها) ،آزمون لِوین (جهت بررسی تجانس واریانسها) ،آزمون

یافتهها

تی همبسته زوجی (برای بررسی تفاوتهای درونگروهی) و

در جدول شماره  2ویژگیهای عمومی آزمودنیهای هر دو گروه

آزمون تی مستقل (برای بررسی تفاوتهای بینگروهی) تحلیل

بهطور مجزا (بهصورت میانگین ±انحراف معیار) ارائه شده است.

شدند.

جدول شماره  :2ویژگیهای عمومی آزمودنیها
ویژگی

گروه تمرین

گروه کنترل

سن (سال)

22/5 ± 0/99

22/7 ± 0/93

66/8 ± 6/3

65/9 ± 9/1

قد (متر)

1/6 ± 0/05

1/6 ± 0/09

شاخص توده بدنی (کیلوگرم برمترمربع)

23/5 ± 1/3

23/5 ± 1/1

وزن (کیلوگرم)
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نتایج آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف و لِوین حاکی از آن بود

بین دو گروه در بیان ژن آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ،تفاوت

که تمام دادههای تحقیق از توزیع طبیعی و تجانس واریانس

معنیداری دیده نشد ( t=0/7و  ،)p=0/489اما بین

برخوردارند .همچنین تفاوت معنیداری بین ویژگیهای عمومی

پیشآزمون  -پسآزمون گروه تمرین ،تفاوت معنیدار بود

آزمودنیها در زمان پیشآزمون وجود نداشت که این نشانه

(( )p=0/022نمودار شماره .)1

همگنی گروهها در آغاز دوره میباشد.

نمودار شماره  :1بیان ژن سوپراکسیددیسموتاز در دو گروه تمرین و کنترل (.)fold
در پیش و پسآزمون ،تفاوت معنیداری بین دو گروه مشاهده نمیشود ،اما در گروه تمرین ،بین پیشآزمون  -پسآزمون تفاوت معنیدار است؛
بهطوریکه بیان ژن این آنزیم پس از تمرین ورزشی افزایش یافته است.

بین دو گروه ،تفاوت معنیداری در بیان ژن آنزیم کاتاالز دیده

ژن کاتاالز نداشت (( )p=0/343نمودار شماره .)2

نشد ( ،)p=0/558 ،t =-0/5ضمن اینکه تمرین تأثیری بر روی بیان

نمودار شماره  :2بیان ژن کاتاالز در دو گروه تمرین و کنترل (.)fold
بین دو گروه تفاوت معنیداری در بیان ژن آنزیم کاتاالز در پیش و پسآزمون دیده نمیشود و
تفاوتهای درونگروهی معنیداری در دو گروه وجود ندارد.

در بیان ژن آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز ،بین دو گروه تفاوت

تأثیـر معنـیداری بـر بیـان ژن گلـوتاتیـون پراکسیداز نداشت

معنیداری مشاهده نشد ( t=0/7و  ،)p=0/481ضمن اینکـه تمـرین

(( )p =0/373نمودار شماره .)3
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نمودار شماره  :3بیان ژن گلوتاتیون پراکسیداز در دو گروه تمرین و کنترل (.)fold
بین دو گروه تفاوت معنیداری در بیان ژن آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در پیش و
پسآزمون مشاهده نمیشود و تفاوتهای درونگروهی معنیداری در دو گروه وجود ندارد.

سطح مانولدیآلدئید مردان غیرفعال در دو گروه ،تفاوت

همچنین بین پیشآزمون  -پسآزمون گروه تمرین ،تفاوت

معنیداری داشت (.)p=0/006 ،t=3/1

معنیدار بود (( )p=0/001نمودار شماره .)4

نمودار شماره  :4سطوح مانولدیآلدئید در دو گروه تمرین و کنترل (نانومول بر لیتر).
بین دو گروه تفاوت معنیداری دیده میشود ،ضمن اینکه مانولدیآلدئید در گروه تمرین،
پس از تمرین ورزشی بهطور معنیداری کاهش یافته است.

بحث

نتایج تحقیق حاضر در مورد افزایش بیان ژن آنزیم سوپراکسید

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر  8هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن

دیسموتاز با نتایج تحقیقات  Garcia-Lopezو همکاران (سال

آنزیمهای آنتیاکسیدانی لنفوسیتی و مانولدیآلدئید در مردان

 )2007و  Siuو همکاران همسو بود ( Garcia-Lopez .)12-13و

سالم غیرفعال بود .در تحقیق حاضر ،انجام تمرین مقاومتی باعث

همکاران نشان دادند  21هفته تمرین قدرتی فزاینده باعث افزایش

افزایش معنیدار بیان ژن آنزیم سوپراکسیددیسموتاز لنفوسیتی

معنیدار بیان ژن آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در سلولهای خونی

شد ،درحالیکه تأثیر معنیداری بر دیگر آنزیمهای آنتیاکسیدانی

تکهستهای محیطی میشود ( .)12همچنین  Siuو همکاران نشان

نداشت .در مورد تأثیر تمرین مقاومتی بر بیان ژن آنزیمهای

دادند  8و  20هفته تمرین استقامتی باعث افزایش بیان ژن آنزیم

آنتیاکسیدانی ،اطالعات بسیار محدودی در دسترس است.

سوپراکسید دیسموتاز در لنفوسیت موشها شده است (.)13
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همانگونه که اشاره شد داشتن سبک زندگی غیرفعال ،ازجمله

به همراه مصرف مکمل زنجبیل باعث کاهش معنیدار

عواملی است که میتواند باعث کاهش فعالیت دستگاه

مانولدیآلدئید در مردان چاق میشود ( ،)22همخوانی داشت .از

آنتیاکسیدانی بدن شود که این نیز خود میتواند باعث بروز

آنجا که مانولدیآلدئید یک شاخص برای پراکسیداسیون لیپیدی

برخی از بیماریها ،ازجمله بیماریهای قلبی  -عروقی گردد.

بوده ،پس کاهش آن متعاقب تمرین مقاومتی احتماالً میتواند

اولین سد دفاعی آنزیمی آنتیاکسیدانها در بدن ،آنزیم

نشانه کاهش پراکسیداسیون لیپیدی باشد که این خود ناشی از

سوپراکسید دیسموتاز است .این آنزیم کمک میکند تا

افزایش سازگاری آنتیاکسیدانی نسبت به تمرین مقاومتی است.

سوپراکسید (بهعنوان یک رادیکال فوقالعاده واکنشی) به

برخی از تحقیقات نیز نتایج متناقضی با یافتههای این تحقیق

هیدروژن پراکسید تبدیل شود .هیدروژن پراکسید نیز بهوسیله دو

داشتهاند؛ بهطور مثال  Rallو همکاران نشان دادند  12هفته تمرین

آنزیم آنتیاکسیدانی دیگر به هیدروژن و آب تبدیل میشود.

مقاومتی فزاینده ،تأثیر معنیداری بر روی مانولدیآلدئیددر مردان

هیدروژن پراکسید اگر توسط این دو آنزیم خنثی نشود میتواند به

مسن دچار بیماری آرتریت روماتوئید ندارد ( .)18همچنین

هیدروکسیل رادیکال که یک ماده بسیار خطرناک و مضر است

 McAnultyو همکاران ،تأثیر معنیداری را بر روی

تبدیل گردد .با اندازهگیری فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی

مانولدیآلدئید و دیگر شاخصهای فشار اکسایشی متعاقب

میتوان واکنش حاد و فوری این آنزیمها را مورد ارزیابی قرار

تمرین مقاومتی و مصرف کربوهیدارت مشاهده نکردند (.)19

داد ،اما برای بررسی سازگاریهای درازمدت این آنزیمها ،نیاز به

بهنظر میرسد تفاوتهای موجود در سن ،وضعیت جسمانی،

ارزیابی بیان ژن و الگوی آن است ( .)21،13از آنجا که بیان ژن

همچنین تفاوت در پروتکلهای تمرینی میتواند علت احتمالی

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز متعاقب تمرین  8هفتهای افزایش

این تناقض باشد .ازجمله محدودیتهای تحقیق حاضر میتوان به

مییابد ،پس میتوان گفت احتماالً این نوع تمرین باعث ایجاد

عدم بررسی فعالیت آنزیمها همزمان با اندازهگیری بیان ژن آنها

سازگاریهای درازمدت در این آنزیم شده است.

اشاره کرد .با اندازهگیری همزمان فعالیت آنزیم و بیان ژن آن

نتایج تحقیق حاضر در مورد بیان ژن دیگر آنزیمهای

میتوان به نتایج بهتری در زمینه سازگاریهای کوتاهمدت و

آنتیاکسیدانی با نتایج تحقیقات  Garcia-Lopezو همکاران و

بلندمدت آنزیمهای آنتیاکسیدانی دست یافت.

 Siuو همکاران همخوانی نداشت ( .)13،12از علل احتمالی این
مغایرت میتوان طول دوره تمرینی و نوع تمرین انجامشده را نام

نتیجهگیری

برد؛ بهطور مثال  Garcia-Lopezو همکاران در تحقیق خود از 21

با توجه به نتایج این تحقیق میتوان گفت  8هفته تمرین مقاومتی

هفته تمرین استفاده کردند ،درحالیکه در مطالعه حاضر از  8هفته

احتماالً میتواند باعث افزایش سازگاری درازمدت آنزیم

تمرین استفاده گردید یا در تحقیق  Siuو همکاران از تمرین

سوپراکسید دیسموتاز لنفوسیتی ،همچنین کاهش مانولدیآلدئید

استقامتی استفاده شده بود ،درحالیکه در مطالعه حاضر از تمرین

(بهعنوان یک شاخص پراکسیداسیون لیپیدی) شود .براین اساس،

مقاومتی استفاده شد .دیگر نتیجه این مطالعه ،کاهش معنیدار

اعمال این مداخله میتواند راهکار مناسبی برای مهار فشار

مانولدیآلدئید متعاقب تمرین ورزشی بود .این یافتهها با نتایج

اکسیداتیو باشد؛ با این وجود به مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز

تحقیقات دیگر مانند مطالعه  Fenningو همکاران که در مطالعه

است.

خود نشان دادند  12هفته تمرین مقاومتی باعث کاهش معنیدار
مانولدیآلدئید در افراد چاق میشود ( ،)16همچنین تحقیق
 Praznyو همکاران که نشان دادند  12هفته تمرین مقاومتی منظم
باعث کاهش معنیدار مانولدیآلدئید شده است ( ،)17و مطالعه
آتشک و همکاران که عنوان کـردند  12هفتـه تمـریـن مقـاومتـی
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 هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن آنزیمهایآنتیاکسیدانیلنفوسیتی و مانولدیآلدئید در مردان سالم غیرفعال8 تأثیر
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