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Abstract
Background: Ageing is associated with changes in the function of liver cells and the development
of chronic liver disease. According to the theory of free radicals, the process of cellular aging is
the result of a mutation caused by active oxygen species, more oxidative stress, and impairment
in antioxidant defense of the cell. Exercise with the induction of antioxidant enzymes reduces free
radicals and also prevents the aging process from producing free radicals. The aim of the present
study was to investigate the effect of two protocols of interval and continuous training on the levels
of antioxidant enzymes in the liver of old male rats.
Methods and materials: An experimental study was conducted on 21 healthy rats (24-22 months).
The rats were randomly divided into three groups: high intensity interval training (HIIT) (n=7),
moderate-intensity continuous training (MCT) (n=7), and control group (n=7). A routine interval
training program was conducted on a treadmill with an intensity of %100-80 of maximum oxygen
consumption and a moderate intensity program with intensity %70-65 of maximal oxygen consumption,
5 sessions per week for 6 weeks. Then, 48 hours after the last exercise session, the liver tissue
was isolated on ice and kept at 80- ° C until the test. The supernatant was used to determine the
activity of superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPX), and catalase (CAT) enzymes
as an antioxidant state for liver tissue homogenization. One-way analysis of variance was used to
determine the difference between groups (P <0.05).
Results: Superoxide dismutase enzyme (SOD) and glutathione peroxidase (GPX) were increased
significantly in the continuous (P=0.002, P=0.005 respectively) and interval training (P=0.001)
groups compared to control group. Catalase was increased significantly in the interval training
group compared to the control group (P=0.015).
Conclusions: In general, continuous and interval training increase the level of antioxidant enzymes
in old male rats and this increase was more pronounced in high intensity interval training group.
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چكيده:
سابقه و هدف :افزایش سن با تغییر عملکر د سلولهاي کبدي و بروز بیامريهاي کبدي مزمن مرتبط است .طبق تئوری راديكال آزاد ،روند پیر شدن سلولی نتیجه
جهش ایجاد شده به وسیله گونههای فعال اکسیژن ،اسرتس اکسیداتیو بیشرت و اختالل در دفاع آنتیاکسیدانی سلولی است .هدف مطالعه حارض تاثیر دو پروتکل مترین
تناوبی و تداومی بر سطوح آنزیمهای آنتی اکسیدانی کبد رتهای نر مسن است.
روش مطالعه :این مطالعه به روش تجربی و روی  21رس رت پیر ( 22تا  24ماه) انجام شد .رتها به صورت تصادفی به سه گروه مترین تناوبی شدی د ()HIIT
(تعدا= )7و مترین تناوبی با شدت متوسط (( ) )MCTتعدا= )7و کنرتل (تعدا= )7تقسیم شدند .برنامه مترین  ،HIITدویدن روی تردمیل با شدت  80-100درصد
حداکرث رسعت و برنامه  MCTبا شدت  65-70درص د حداکرث رسعت ،پنج جلسه در هفته به مدت شش هفته اجرا شد 48 .ساعت پس از آخرین جلسه مترین ،بافت كبد
جدا و در  -80درجه سانتيگراد تا زمان آزمايش نگهداري شد .قسمت رويي به دست آمده حاصل از هموژنيزاسيون بافت كبد براي تعيني فعاليت آنزيمهاي سوپراكسايد
ديسموتاز ( ،)SODگلوتاتيون پراكسيداز( )GPXو كاتاالز( )CATبه عنوان وضعيت آنتياكسيداين استفاده شد .از آناليز واريانس يك طرفه براي تعيني تفاوت بني گروهها
استفاده شد (.)<0P/05
یافتهها :آنزيمهای سوپراكسايد ديسموتاز ( )SODو گلوتاتيون پراكسيداز( )GPXدر گروههاي مترين تداومي (به ترتیب  P=0/002و  ) P=0/005و تناويب شديد
( )=0P/001نسبت گروه كنرتل افزايش معناداري يافتند .كاتاالز در گروه مترين تناويب شديد نسبت به گروه كنرتل افزايش معناداري يافت (.)P=0/015
نتیجه گیری :به طور كيل ،مترينهای تداومي و تناويب شديد سبب افزايش ميزان آنزيمهاي آنتياكسيداين در رتهاي نر مسن ميشون د و اين افزايش ،در گروه تناويب
شديد ،چشمگريتر بود.
واژگانكلیدی :فعالیت ورزشی ،پیری ،رادیکال آزاد ،سوپراکسیددیسموتاز ،گلوتاتیون پراکسیداز ،کاتاالز
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مقدمه:
پیري یﮏ فرآیند شناﺧته شده است که اندامهاي مﺨتلﻒ بدن را تﺤت تﺄﺛیر قرار
ميدهد .مکانیسﻢ پیﺸنﻬادي براي پیﺸرفت پیري ،تولید بیﺶ از حد رادیکالهاي
آزاد و استرس اکسیداتیو در بافتهاي مﺨتلﻒ است .تﺌوري استرس اکسیداتیو
ﻋنوان میکند که روند پیر شدن سلولی نتیجه جﻬﺶ ایجاد شده به وسیله
گونههای فعال اکسیﮋن در ژنوم میتوکندری ،آسیب پروتﺌینهای میتوکندری،
استرس اکسیداتیو بیﺸتر و اﺧتﻼل در سیستﻢ دفاع آنتیاکسیدانی سلولی
است) .(1،2رادیکالهاي آزاد که حاﺻﻞ متابولیسﻢ ﻃﺒیعي بدن هستند ،به ﻋلت
وجود الکترونهاي جفت نﺸده ،بسیار واکنﺶپذیر هستند و سﺒب آسیب فراوانی به
ماکروملکولهایی مانند  ،DNAپروتﺌینها ،لیﭙیدها و کربوهیدراتها میشوند).(3

برای مقابله با این استرس تولید شده ،سلول به سیستﻢ دفاع آنتياکسیداني
آنزیمي شامﻞ سوپراکساید دیسموتاز ) ،(SODگلوتاتیون پراکسیداز) (GPXو
کاتاالز) (CATسلولي که نﺨستین ﺧط دفاﻋي در برابر حمله انواع رادیکالهاي
فعال است ،مجﻬز شده است .آنتی-اکسیدانها میتوانند با مکانیسﻢهاي متعددي
مانند کاهﺶ ﻏلظت موﺿعی اکسیﮋن ،برداشت یونهاي فلزي کاتالیتیﮏ و
گونههاي فعال اکسیﮋن مانند سوپراکسید و هیدروژن پراکسید ) (H2O2ﻋمﻞ
کنند) .(4-6حال اگر تﺸکیﻞ رادیکالهاي آزاد بیﺸتر از ﻇرفیت سیستﻢ دفاع
آنتياکسیداني باشد ،منجر به آسیب اکسیداتیو ميشود که با افزایﺶ سن ،این
فرآیند افزایﺶ ميیابد .در جریان استرس اکسیداتیو بافتهاي مﺨتلفی از جمله
کﺒد تﺤت تﺄﺛیر قرار میگیرند .در شرایط ﻃﺒیعی ،سوﺧت و ساز هوازي کﺒد با تولید

 / 30رحمان سوری و همکاران

ﺛابت پرواکسیدانهایی مانند گونههاي فعال اکسیﮋن ) (ROSانجام میگیرد که
تعادل را از راه مﺼرف آنها با سرﻋت مﺸابهاي توسط آنتیاکسیدانها برقرار
میکند .ﻋدم تعادل در نسﺒت پرواکسیدانها/آنتیاکسیدانها که با افزایﺶ سن
اتفاق ميافتد ،به آسیب کﺒد منجر ميشود) .(7،8با توجه به اینکه آنزیﻢهاي
آنتی-اکسیدانی به ﻏیر از سلولهاي کﺒدي ،در برﺧی بافتهاي دیگر بدن نیز
یافت میشوند ،از این رو ،افزایﺶ این آنزیﻢها در سرم و یا پﻼسما نمیتواند به
ﻃور ویﮋه داللت بر آسیب کﺒدي داشته باشد .بنابراین ،نیاز است که برای تعیین
ﻋملکرد کﺒد ،آنزیﻢهاي بافت کﺒد بررسي شوند).(9
مﻄالعههای زیادي آﺛار انجام فعالیتهاي بدنی گوناگون را بر سﻄوح آنزیﻢهاي
آنتياکسیداني بافتهاي گوناگون بررسی کردهاند ،با این حال ،نتایﺞ مﻄالعهها
در این زمینه با توجه به مدت ،نوع و شدت تمرینها ،متناقﺾ است .نتایﺞ
برﺧي مﻄالعهها حاکي از آن بود که با انجام فعالیت ورزشي ،بافتهایي که به
مدت ﻃوالني در معرض افزایﺶ استرس اکسیداتیو قرار دارند؛ دﭼار تﻄابﻖ
در سیستﻢ آنتياکسیداني از ﻃریﻖ تﺤریﮏ فعالیت آنزیﻢهاي آنتیاکسیدانی
ميشوند) .(10-13در مﻄالعهاي  Limaو همکاران) ،(2015اﺛر  9هفته فعالیت
دویدن را بر سﻄوح آنزیﻢهاي آنتياکسیداني کﺒد در رتهاي دیابتي شده با
استرپتوزوتوسین بررسي کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که تمرین ورزشي،
فعالیت آنزیﻢهاي آنتياکسیداني کﺒد را در رتهاي دیابتي افزایﺶ ميدهد).(14
احمدیان و همکاران ) ،(2018نیز بیان کردند که تجویز فعالیت ورزشي به مدت
سه هفته به افزایﺶ آنزیﻢ گلوتاتیون پراکسیداز در رتهاي پیر منجر ميشود).(1
با این حال ،هوانلو و همکاران ) (2011تاﺛیر دویدن با سرﻋت  10تا  60متر در
دقیقه را در دورههای مﺨتلﻒ زمانی بر تﻐییر فعالیت آنزیمی کﺒد موش ﺻﺤرایی را
بررسی کردند .نتایﺞ حاکي از آن بود که تمرین استقامتی تا  9هفته نمیتواند سﺒب
بروز سازگاری سیستﻢ آنتیاکسیدانی شود ،اما هفتههای بیﺸتر تمرینی کاهﺶ
میزان فعالیت آنزیﻢها را در پی دارد) Rodrigues .(15و همکاران ) (2013نیز
اﺛر  10هفته فعالیت مقاومتي را بر شاﺧﺺهاي استرس اکسیداتیو در کﺒد رتهایي
که تﺨمدان آنها برداشته شده بود )اوفورکتومي( ،بررسي کردند .یافتههاي این
مﻄالعه نﺸان داد که تمرین مقاومتي قادر به کاهﺶ آسیب اکسیداتیو کﺒدي ایجاد
شده توسط اوفورکتومي نیست و استرس اکسیداتیو کﺒدي را افزایﺶ ميدهد).(16
بنابراین ،اینگونه به نظر ميرسد که شدت ،مدت و نوع تمرین ،آﺛار متفاوتي بر
سیستﻢ آنتياکسیداني به همراه داشته باشد) .(17،16از ﻃرف دیگر ،تﺤقیﻖهایي
کـه به مقایسه بـین دو نوع پروتکﻞ تمرینهای استقامتي با شدت مﺨتلﻒ بر
تﻐییرهای میزان آنزیﻢهاي آنتياکسیداني در بافت کﺒد پرداﺧتهاند ،اندك هـستند.
به دالیﻞ فوق و به سﺒب اینکه آﺛار احتمالی ناشی از تمرینهای منظﻢ ورزشی بر
کیفیت زندگی به ویﮋه در افراد سالمند جزو موﺿوعهای حایز اهمیت پﮋوهﺸگران
بوده است ،بنابراین هدف پﮋوهﺶ حاﺿر تاﺛیر دو پروتکﻞ تمرین تناوبی و تداومی
بر سﻄوح آنزیﻢهای آنتیاکسیدانی کﺒد رتهای مسن است.
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 48ساﻋت پﺲ از آﺧرین جلسه تمرین ،حیوانها با ترکیﺒی از کتامین ) 30تا 50
میلیگرم به ازاي هرکیلوگرم از وزن بدن( و زایﻼزین ) 3تا  5میلیگرم به ازاي
هرکیلوگرم از وزن بدن( بیﻬوش و قربانی شدند .نمونهاي از بافت کﺒد تﺤت شرایط
استریﻞ از موش جدا شد .بافت موردنظر پﺲ از شستوشو با سرم فیزیولوژیﮏ
بﻼفاﺻله در ازت مایﻊ )دماي  ( -80منجمد شده و ﺿمن انتقال به آزمایﺸگاه در
دماي -80درجه تا زمان اجراي پروتکﻞ آزمایﺸگاهی موردنظر نگهداري شدند .این
اﻋمال قﺒﻞ و بعد از آزمونها انجام شد .در روز آزمایﺶ ،بافت موردنظر توزین و
با نسﺒت  1به  10در بافر ) Ripaحاوی  (protease inhibitorهموژن شد و با
 15000دور به مدت  30دقیقه در دماي  4درجه سانتریفیوژ شد و دو بﺨﺶ مﺤلول
فوقانی سوپرناتانت ) (supernantو رسوب پلیت ) (pelletآنها از هﻢ جدا شدند.
پروتﺌین تام با تکنیﮏ لوری اندازهگیری شد .فعالیت آنزیﻢهاي آنتياکسیداني به
وسیله کیت االیزاي SODو  GTXو CAT (Rat SOD,GTX,CAT Elisa
 (Kit, ZellBioساﺧت کﺸور آلمان براساس واحد بین المللي میکرومول بر
دقیقه در گرم بافت پروتﺌین مورد سنجﺶ قرار گرفت .حساسیت کیتها 0/5
واحد در میلیلیتر بود .با توجه به پروتکﻞ کارﺧانه سازنده ،مراحﻞ انجام تست
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مواد و روشها:
این مﻄالعه به روش تجربی انجام شد  .در این پﮋوهﺶ تعداد  21سر رت پیر نﮋاد
ویستار ) 22تا  24ماهه( از موسسه پاستور ﺧریداري شد و پﺲ از انتقال حیوانات
به مﺤﻞ آزمایﺸگاه ،در قفﺲهاي پلیکربنات شفاف به مدت یﮏ هفته نگهداري
شدند تا تﻐییرهای ناشی از استرس و شرایط فیزیولوژیﮏ حیوانها به وﺿعیت
اولیه ﺧود بازگردد .همﭽنین در این مدت موشها با پروتکﻞ تمرینی نیز آشنا شدند
)در یﮏ برنامه تمرینی به مدت دو هفته با سرﻋت  10تا  15متر در دقیقه و مدت
زمان  15دقیقه شرکت کردند( .حیوانها در دماي  22±2درجه سانتیگراد،
رﻃوبت  50±5درﺻد و ﭼرﺧه تاریکی به روشنایی  12:12ساﻋته و با دسترسی
آزاد به آب و ﻏذا )پلت ،تولید شرکت ﺧوراك دام بﻬﭙرور کرج( نگهداري و کنترل
شدند .تمامی موازین اﺧﻼقی کار با حیوانهای آزمایﺸگاهی هنگام کار با آنها
مورد نظر قرار گرفت .مﻄالعه از سوی کمیته اﺧﻼق )(1395,005.IR.UT.REC
دانﺸگاه تﻬران تایید شد .رتها به ﻃور تﺼادفي در سه گروه تمرین تناوبی شدید
) ،(HIITتمرین تناوبی با شدت متوسط ) (MCTو گروه کنترل تقسیﻢ شدند.

 48ساﻋت پﺲ از آﺧرین جلسه آشناسازی ،رتها یﮏ آزمون ورزشی فزاینده تا
مرز ﺧستگی انجام دادند تا حداکﺜر سرﻋت دویدن روی تردمیﻞ مﺸﺨﺺ شود
که آزمون فزاینده با سرﻋت 10متر بر دقیقه شروع میشود و هر سه دقیقه ،یﮏ
بار سرﻋتی معادل با سه متر بر دقیقه به آن افزوده ﺧواهد شد .زمان رسیدن به
ﺧستگی با ﻋدم توانایی رت در دویدن روی تردمیﻞ با وجود ایجاد شوك الکتریکی
مﺸﺨﺺ میشد .براساس سرﻋت حداکﺜر به دست آمده ،تمرین استقامتی به مدت
شﺶ هفته و پنﺞ جلسه در هفته برای گروههای تمرینی ﻃراحی شد) .(18برنامه
تمرینی در جدولهای زیر اراﺋه شده است .گروه کنترل در مدت مداﺧله ،فعالیت
ورزشی انجام ندادند.
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براي سنجﺶ همه ﻋوامﻞ شﺒیه بود اما آنتيباديهاي اﺧتﺼاﺻي و استانداردهاي
مربوﻃه با هﻢ تفاوت داشت.

بحث و نتیجه گیری:
با توجه به نتایﺞ مﻄالعه شﺶ هفته تمرین تناوبي و تداومي با افزایﺶ معنادار
آنزیﻢهاي گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز همراه بود و این افزایﺶ
در گروه تناوبي شدید ،ﭼﺸمگیرتر بود .همﭽنین پﺲ از شﺶ هفته تمرین تناوبي
شدید ،سﻄوح کاتاالز افزایﺶ معناداري یافت.
نتایﺞ تﺤقیﻖ حاﺿر مﺒني بر افزایﺶ آنزیﻢهاي آنتياکسیداني را به افزایﺶ
فعالیت ﺿداکسایﺸي ناشي از فعالیتهاي ورزشي ميتوان نسﺒت داد .در برﺧي از
تﺤقیﻖها نﺸان داده شده است که فعالیت شدید ،منجر به آزادسازي رادیکالهاي
آزاد ميشود که به نوبه ﺧود مسیرهاي متابولیﮏ آنزیﻢهاي آنتياکسیداني را
تﺤریﮏ ميکند .در ابتداي هر فعالیت ورزشي که از شدت کﻢ آﻏاز ميشودSOD ،
به ﻋنوان نﺨستین ﺧط دفاﻋي بدن در برابر رادیکالهاي آزاد ،فعال ميشود که
واکنﺶ تﺒدیﻞ رادیکالهاي سوپراکسید را به پراکسیدهیدروژن ) (H2O2تسﻬیﻞ
ميکند .زماني که شدت فعالیت ورزش افزایﺶ ميیابد ،آنزیﻢ آنتياکسیداني
 GPXفعال ميشود و  H2O2را ﺧنﺜي ميکند) .(19،20ﻋﻼوه براین ،در مﻄالعه
حاﺿر شﺶ هفته تمرین تناوبي شدید نیز منجر به افزایﺶ کاتاالز شد .برای
توجیه افزایﺶ آنزیﻢهاي آنتياکسیداني ،ميتوان به مدت ،شدت فعالیت ورزشي و
همﭽنین افزایﺶ سﻄﺢ اکسیﮋنرساني و تولید رادیکالهاي آزاد اشاره کرد .به نظر
ميرسد افزایﺶ آنزیﻢهاي آنتياکسیداني در نتیجه ورزش به میزان باالي استرس
اکسیداتیو در بافتهاي مﺨتلﻒ بستگي دارد) .(21،19یافتههاي نتایﺞ مﻄالعه
حاﺿر در این زمینه با یافتههاي مﻄالعات احمدیان و روشن ) Tung ،(2018و
همکاران ) Powers ،(2014و همکاران )،(2013) Vieira Junior ،(2014

نمودار  -١میزان  SODبرحسب گروههای سهگانه

نمودار-2میزانGPXبرحسبگروههایسهگانه

روش تجزیه و تحلیل دادهها

دادهها با استفاده از نرمافزار آماري  SPSS20تجزیه و تﺤلیﻞ شدند .براي تعیین
توزیﻊ نرمال دادهها و تجانﺲ واریانﺲها از آزمونهاي شاپیروویلﮏ و لون
استفاده شد .همﭽنین مقایسه میانگین دادهها با استفاده از آزمون تﺤلیﻞ واریانﺲ
یﮏﻃرفه در سﻄﺢ معناداري کمتر از 5درﺻد و آزمون تعقیﺒي  LSDانجام شد.

نتایج:
مقادیر  SODدر گروه تمرین تداومي نسﺒت به گروه کنترل پﺲ از شﺶ هفته
تمرین ،افزایﺶ معناداري را نﺸان داد ) .(P=0/002این مقادیر در گروه تمرین
تناوبي شدید نسﺒت به گروه کنترل نیز افزایﺶ آماري معناداري را نﺸان داد
) .(P=0/001تمرین تناوبي شدید نسﺒت به تمرین تداومي ،افزایﺶ آماري
معناداري را در مقادیر  SODنﺸان داد ) .( P=/0120مقادیر  GPXدر گروه
تمرین تداومي نسﺒت به گروه کنترل پﺲ از شﺶ هفته تمرین ،افزایﺶ معناداري
را نﺸان داد ) .(P=0/005این مقادیر در گروه تمرین تناوبي شدید نسﺒت به گروه
کنترل نیز افزایﺶ آماري معناداري را نﺸان داد ) .(P=0/001تمرین تناوبي شدید
نسﺒت به تمرین تداومي ،افزایﺶ آماري معناداري را در مقادیر  GPXنﺸان داد
) .(P=0/002مقادیر کاتاالز در گروه تمرین تناوبي شدید نسﺒت به گروه کنترل نیز
افزایﺶ آماري معناداري را نﺸان داد )) (P=0/015نمودارهاي .(3-1

0.25

0.1

ميزان CAT

0.15

ميانﮕين و انحراف معيار

0.2

0.05
0

نمودار  -3میزان  CATبر حسب گروه های سه گانه
*مقدار P< ۰/05از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شـده اســت .تفاوت معنادار گروههای تجربی با گروه کنترل

 ¥مقدار P< ۰/05از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شـده اســت .تفاوت معنادار گروه تمرين تداومي با گروه تمرین تناوبی
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اژدري و همکاران ) (2013و  Gündüzو همکاران ) (2004همﺨواني دارد)-25
 .(22،19،1افزایﺶ سﻄوح این آنزیﻢها ،شاید به دلیﻞ افزایﺶ پراکسیداسیون

لیﭙید ،تولید رادیکال آزاد و به دنﺒال آن افزایﺶ فعالیت آنزیﻢهاي آنتياکسیداني
است .در این زمینه نتایﺞ حاکي از آن است که فعالیت ورزشي شدید از ﻃریﻖ
افزایﺶ ترشﺢ کاتکوالمینها ،متابولیسﻢ پروستانوﺋیدها ،گزانتین اکسیداز،
 NADPHاکسیداز و فعالیت ماکروفاژها بر فرآیندهاي استرس اکسیداتیو تﺄﺛیرگذار
است و به افزایﺶ پراکسیداسیون لیﭙید منجر میشود) .(18،25از ﻃرفی فرآیند
کاهﺶ جریان ﺧون موﺿعی در ابتداي تمرینهای شدید و سﭙﺲ برقراري دوباره
گردش جریان ﺧون بافتی مورد نیاز که در اندامهایی همانند کﺒد روي ميدهد،
به ﻋنوان ﻋامﻞ دیگري در روند افزایﺶ پراکسیداسیون لیﭙید مﺤسوب میشود.
هنگام تمرینهای تناوبی شدید متابولیسﻢ پورین با افزایﺶ سﻄﺢ گزانتین اکسیداز
همراه ميشود که به باال رفتن استرس اکسایﺸی و در زمان ریکاوري با فعالیت
متابولیسﻢ هوازي به افزایﺶ دفاع ﺿداکسایﺸي منجر ميشود) .(27،26بنابراین
ميتوان گفت که به دنﺒال انجام فعالیت ورزشي ،سیستﻢ دفاع سلولي سعي در
افزایﺶ بیﺸتر آنزیﻢهاي آنتياکسیداني و جلوگیري از فعالیت رادیکالهاي آزاد
دارد .فعالیت ورزشي ممکن است با افزایﺶ فعالیت  SODو  CATبه دلیﻞ
افزایﺶ ﻇرفیت سﻢ زدایي ،دفاع آنتي اکسیداني را افزایﺶ دهد .در مورد افزایﺶ
سﻄوح  ،GPXفعالیت پرشدت از ﻃریﻖ مسیرهاي وابسته به فسفات و کلسیﻢ،
فعالیت آنزیﻢهاي کیناز وابسته به  AMPKو کالمودولین و نیز فعالسازي مسیر
 ،FOXO3ﻇرفیت آنزیﻢهاي آنتياکسیداني را افزایﺶ ميدهد و از استرس
اکسیداتیو ناشي از فعالیت ورزشي با شدت باال کﻢ ميکند).(26،19
در بررسيهایي که از پروتکﻞهاي هوازي استفاده شده است ،با توجه به شدت و
مدت تمرین ،نتایﺞ متفاوتي گزارش شده است .هوانلو و همکارانﺶ ) (2011در
مﻄالعهاي نﺸان دادند که تمرین استقامتي تا  9هفته نميتواند سﺒب بروز سازگاري
سیستﻢ آنتياکسیداني آنزیمي کﺒدي شود اما میزان بیﺸتر هفتههاي تمریني،
کاهﺶ میزان فعالیت این آنزیﻢها را در پي دارد) (15که با نتایﺞ مﻄالعه حاﺿر
همﺨواني ندارد Araujo .و همکاران ) (2011در مﻄالعهاي روي رتهاي تمرین
کرده که از مکمﻞ کراتین نیز استفاده کرده بودند ،شاهد کاهﺶ میزان آنزیﻢ
کاتاالز در بافت کﺒد بودند) Schneider .(28و همکاران ) ،(2005نیز هیﭻ تفاوتي
در میزان آنزیﻢ کاتاالز در شدتهاي مﺨتلﻒ فعالیت ورزشي مﺸاهده نکردند).(29
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این مﺤققان بیان کردند که انجام تمرینهای منظﻢ ،سﺒب ایجاد سازگاري در
سیستﻢ ﺿد اکسایﺸي بدن ميشوند .با پیدایﺶ سازگاري به دنﺒال تمرینها ،نیاز
بدن به رهاسازي آنزیﻢهاي مذکور کمتر ﺧواهد شد و میزانهاي کمتر آنزیﻢهاي
آنتياکسیداني ،کفایت الزم براي واکنﺶهاي مربوﻃه ﺧواهند داشت .به ﻃور کلي،
باالترین میزان آنزیﻢهاي آنتياکسیداني ،در بافت کﺒد دیده شده است .از این رو،
این احتمال وجود دارد که اگر این نوع تمرین سﺒب تولید رادیکالهاي آزاد در
بافت کﺒد شده است ،میزان مناسب آنزیﻢهاي آنتياکسیداني در بافت کﺒد ،توانایي
الزم براي ﺧنﺜي کردن واکنﺶهاي رادیکالهاي آزاد را داشته است و به این
دلیﻞ ،میزان این آنزیﻢها تﻐییر پیدا نميکند) .(29،28،15با این حال ،این ﻋدم
همﺨواني بین نتایﺞ مﻄالعه حاﺿر با مﻄالعههای مذکور ،ﺻرفنظر از شدت تمرین
ممکن است به ﻋلت نوع پروتکﻞ ،مدت زمان آن ،وﺿعیت دفاع آنتياکسیداني در
بافتهاي مورد مﻄالعه و استفاده از ترکیبهای ارگوژنیﮏ باشد.
مﻄالعه حاﺿر داراي مﺤدودیتهایي بود که از آن جمله ميتوان به ﻋدم کنترل
میزان کالري مﺼرفي اشاره کرد.
به ﻃور کلي ،نتایﺞ مﻄالعه حاﺿر نﺸان داد که میزان آنزیﻢهاي گلوتاتیون
پراکسیداز و سوکسینات دهیدروژناز پﺲ از انجام هر دو نوع پروتکﻞ تمریني
)تداومي و تناوبي شدید( توسط رتها در مقایسه با گروه کنترل افزایﺶ یافت و
این افزایﺶ در گروه تناوبي شدید بیﺸتر بود .میزان آنزیﻢ کاتاالز تنﻬا در گروه
تناوبي شدید تﻐییر معناداري نسﺒت به گروه کنترل یافت .به نظر ميرسد انجام
تمرینهای تناوبی شدید با اﺧتﺼاص زمان کمتر و نیز مﺼرف اکسیﮋن هنگام دوره
ریکاوري پﺲ از تمرین شدید به تقویت سیستﻢ ﺿداکسایﺸي منجر ميشود .از
آنجا که تعیین میزان فعالیت این آنزیﻢها در بافت کﺒد انسان نیازمند نمونهبرداري
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فاکتورهاي اکسایﺸي و دفاع ﺿداکسایﺸي نیز بررسي شوند.
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