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Abstract
Background: Intense physical activity releases oxygen free radicals and causes oxidative damage in
biological macromolecules. One of the ways to counter the adverse effects of oxidative stress from exercise
is to use oral antioxidant supplements. The purpose of the present study was to investigate the effect of 10
weeks of aerobic training with sesamin supplementation on non-enzymatic stress oxidative markers in male
athletes.
Materials and Methods: A total of 40 male athletes with a minimum of 4 years of continuous exercise
experience participated voluntarily in the current quasi-experimental study. Participants were randomly
divided into four groups: placebo (n=10), exercise (n=10), exercise + supplement (n=10), and supplement
(n=10). The intervention was for 10 weeks and included an aerobic exercise (four days per week, each session
for 30-35 minutes) and supplementation of sesamine (3 tablets of 17 mg per week). Blood samples were
obtained at six stages including pre-test (baseline, immediately after, and 24 hours after a heavy training
session) and post-test (after 10 weeks of aerobic training and 24 hours after an intensive training session).
Data were analyzed using repeated measure ANOVA in SPSS at the significance level set at p <0.05.
Results: After 10 weeks of aerobic training and supplementation of sesamine, plasma levels of TAC and uric
acid significantly increased (P = 0.001) and bilirubin (P = 0.007) and total plasma protein (P = 0.001)
decreased significantly.
Conclusion: It seems that supplementation of sesamine with aerobic activity with proper volume to improve
non-enzymatic antioxidant status of athletes may be useful and can strengthen antioxidant system.
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چكيده:
سابقه و هدف :فعالیت بدنی شدید سبب رهایش رادیکالهای آزاد اکسیژن و سبب آسیبهای اکسایشی در ماکرو مولکولهای زیستی میشوند .یکی از راههای
مقابله با اثر نامطلوب فشار اکسایشی ناشی از فعالیتهای ورزشی استفاده از مکملهای ضد اکسایشی خوراکی است .هدف مطالعه حاضر تعیین اثر  10هفته تمرین
هوازی و مصرف مکمل سزامین بر عوامل استرس اکسایشی غیرآنزیمی در مردان ورزشکار بود.
مواد و روشها 40 :آزمودني پسر ورزشکار با حداقل چهار سال سابقه فعالیت ورزشی مستمر به صورت داوطلبانه در این مطالعه تجربی شرکت کردند .آزمودنیها
به طور تصادفي در چهار گروه دارونما ( 10نفر) ،تمرين ( 10نفر) ،تمرين  +مکمل ( 10نفر) و مکمل ( 10نفر) قرار گرفتند .مداخله به مدت  10هفته شامل پروتکل
تمرين هوازی (چهار روز در هفته 30-35 /دقیقه) و مصرف مکمل سزامین (سه قرص  17میلیگرمی در هفته) بود .نمونههاي خوني در شش مرحله شامل پیش
آزمون (شرایط ْ
پایه بالفاصله و  24ساعت بعد از یک وهله تمرین شدید) و پس آزمون (بعد  10هفته تمرین هوازی و  24ساعت یعد از یک وهله تمرین شدید) گرفته
شد .دادهها به وسیله آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر در سطح معناداری  p-value >0/05تحلیل شد.
یافتهها :پس از  10هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل سزامین ،مقادیر پالسمایی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و اسیداوریک افزایش معنادار ( )P=0/001و بیلیروبین
( )P=0/007و پروتئین تام پالسمایی ( )P=0/001کاهش معنادار نسبت به حالت پایه داشتند.
نتیجهگیری :به نظر میرسد استفاده از مکمل سزامین توام با فعالیت هوازی با حجم مناسب برای بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی غیرآنزیمی افراد ورزشکار میتواند
مفید و سبب تقویت سیستم آنتی اکسیدانی آنها شود.
واژگان كلیدی :تمرین هوازی ،اسیداوریک ،بیلیروبین ،ورزشکاران
مقدمه:
تولید کنترل نشده ﮔونههاﻱ اکﺴیﮋن فﻌال در درون سلول سﺒب Stress Oxidative
شده و با ایجاد اﺧتﻼل در موازنه اکﺴیدانها و ﺁنتیاکﺴیدها ،بر اکﺴایﺶ درون سلولی
تﺄثیر میﮔذارد ) .(2،1رادیکالهای ﺁزاد توسﻂ یﻚ سیﺴتم ﺁنتیاکﺴیدانی بﺴیار
قوی ﺧنثی میشوند که شامل بیلی روبین ،اسید اوریﻚ ،ﻇرفیت ﺁنتیاکﺴیدانی تام
و پروتﺌین تام پﻼسما هﺴتند) .(4،3یﻚ ﻃﺒقهبندی از ﺁنتیاکﺴیدانها ﺁنها را به
دو ﮔروه بزرگ ﺁنتیاکﺴیدانهای ﺁنزیمی و ﻏیرﺁنزیمی تقﺴیم میکند) .(5یکی از
مهمترین ﻋواملی که سﺒب افزایﺶ شکلﮔیرﻱ رادیکالهاﻱ ﺁزاد در بدن میشود،
تنفﺲ شدید هنﮕام فﻌالیت بدنی و ورزش است) .(6فﻌالیت ورزشی شدید سﺒب ایجاد
یﻚ ﻋدم تﻌادل بین تولید رادیکالهای ﺁزاد و ﺁنتی اکﺴیدانها میشوند ،که به ﻋنوان

استرﺱ اکﺴیداتیو منﺼوﺏ میشود) .(7استرﺱ اکﺴیداتیو سﺒب ایجاد بیماریهایی
در بدن میشود که این بیماریها در نتیجه ﺁسیب سلولی و ﺁسیب  DANهﺴتند).(8
 2تا  5درصد اکﺴیﮋنی که در میتوکندری مﺼرﻑ میشود رادیکالهای ﺁزاد تولید
میکند ،زمانی که فﺴفوریﻼسیون اکﺴیداتیو در پاسخ به ورزش افزایﺶ مییابد ،همراه
ﺁن میزان رادیکالهای ﺁزاد نیز زیاد میشود .مﻄالﻌههای زیادی نشان میدهند که
تمرینهای هوازی ﻃوﻻنی مدت و تمرینهای قدرتی تﻌادل بین رادیکالهای ﺁزاد
و سیﺴتم دفاﻉ ﺁنتیاکﺴیدانی را بر هم میزنند) ،(9به ﻃوری که بین افزایﺶ دمای
سﻄﺤی بدن و افزایﺶ میزان استرﺱ اکﺴیداتیو هنﮕام ورزش رابﻄه وﺟود دارد).(10
از ﻃرفی تمریـــنهای مـــنﻈم بدنـــی ،توانایـــی سیﺴـتمهای ضـد اکﺴایشـی
بدن را افزایﺶ داده و و بـدن را در مقـابل ﺧاصیت تﺨریب کنندﮔـی رادیکالهـای
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ﺁزاد که در اثر ورزش افـزایﺶ مـییابـند ،مﺤافﻈـت مـیکند .این یافــته موضــوﻉ
مهمــی اســت ،زیــرا نشــان میدهد که چﮕونه بدن ﺧــود را بــا نــــیازهای
ورزشی سازﮔار میکــند) .(11در تﺤقیقی به اثر یﻚ ﺟلﺴه تمرین حاد ،یﻚ دوره
تمرینهای سرﻋتی و یﻚ دوره بی-تمرینی روﻱ پراکﺴیدان لیﭙیدﻱ و ﻇرفیت
ﺁنتیاکﺴیدانی در دو ﮔروه از موشها تجربی و کنترل پرداﺧتند .نتایﺞ نشان داد ﻏلﻈت
بیلیروبین پﻼسمایی در ﺟلﺴههای اول ،بیﺴت و چهارم و سی و ششم در ﮔروه
تجربی افزایﺶ مﻌنادار داشته است) .(12در تﺤقیقی دیﮕر به تاثیر  12هفته تمرین
استقامتی و یﻚ دوره بیتمرینی بر میزان پراکﺴیدان لیﭙیدی و پاسخ دستﮕاه ضد
اکﺴایشی ) ،(FRAPاسید اوریﻚ ،بیلی روبین و پروتﺌین تام در دو ﮔروه از موشهاﻱ
ویﺴتار پرداﺧتند .در زمانهای مﺨتلﻒ اندازهﮔیری در ﮔروه تجربی اسید اوریﻚ و بیلی
روبین تفاوت مﻌناداری یافت ،ولی پروتﺌین تام پﻼسما تﻐییر قابل توﺟهی نکرد).(13
همﭽنین در تﺤقیقی به بررسی اثر هشت هفته تمرین تاﻱ چی روﻱ ﻇرفیت ﺁنتی
اکﺴیدانی در زنان ﻏیرفﻌال قﺒل و بﻌد از یاﺋﺴﮕی پرداﺧتند .تجزیه و تﺤلیل دادهها
نشان داد هیﭻﮔونه تﻐییر مﻌنادارﻱ در میزان ﻏلﻈت اسیداوریﻚ پﻼسمایی این زنان
رﺥ نداد) .(14ایــن تﻐیــــیرها به ﻃور ﺁهﺴته و بـه مرور زمان و به صـــــورت
موازی با دیﮕر سـازﮔاریهای ورزش رﺥ میدهد .برای حفﻆ سیﺴتم دفاﻉ ﺁنتی-
اکﺴیدانی و مﺤافﻈت از ﺁسیب اکﺴایشی استفاده از تﻐذیه مناسب ضروری است،
تﻐذیه صﺤیﺢ برای بهﺒود ﻋملکرد ورزشی ،بازﮔشت به حالت اولیه بﻌد از ﺧﺴتﮕی
ورزش ،ﺟلوﮔیری از ﺁسیب و مﺤافﻈت از ﺁسیب اکﺴایشی ﻻزم است ،بنابراین با توﺟه
به افزایﺶ میزان استرﺱ اکﺴیداتیو در ﺟریان فﻌالیت ورزشی با شدت باﻻ ،باﻻ بردن
توان ﺁنتیاکﺴیدانی ورزشکاران بﺨﺼوﺹ از ﻃریﻖ تﻐذیه متﻌادل مﺼرﻑ مکملها
تاکید میشود .یکی از این مکملها که میتوان به ﻋنوان مکمل مناسب در ﺟیره
ﻏذایی ورزشکاران ﮔنجاند ،سزامین است) .(15سزامین اصلیترین لیﮕان موﺟود در
دانه کنجد است که مﺤلول در چربی است .سزامین ﺧواﺹ بیولوژیکی متﻌددی دارد
که از ﺁن ﺟمله میتوان به کاهﺶ سﻄوﺡ سرمی و کﺒدی کلﺴترول و تریﮔلیﺴیرید
از ﻃریﻖ اکﺴیداسیون اسیدهای چرﺏ اشاره کرد) .(15در مﻄالﻌهها اثر ضد فشار
ﺧونی و ضد سکته قلﺒی ﺁن نیز به ﻃور ﮔﺴتردهای بررسی شده است .به ﻋﻼوه
ﮔزارش شده است که سزامین سﻄوﺡ  Alpha tocopherolرا افزایﺶ داده و تولید
 beta 1 Interleukinو  (PGE2) PROSTAGLANDIN E2و ترومﺒوکﺴان
 B2را کاهﺶ داده و به این ترتیب سﺒب سرکوﺏ فرﺁیندهای ﺁندوتوکﺴین می-شود.
بﺨﺶ مهمی از اثر سزامین مربوﻁ به ﺧواﺹ ﺁنتیاکﺴیدانی ﺁن است .سزامین در
کﺒد به فرم ﺁنتیاکﺴیدانی تﺒدیل شده و تولید سوپراکﺴید را در ﺁندوتلیوم ﺁﺋورت مهار
میکند .همﭽنین قدرت مارکرهای التهابی ﻏیرﺁنزیمی را به ﻃور مﻌناداری کاهﺶ
میدهد) .(16اما متﺄسفانه تاکنون تﺤقیقی در زمینه تاثیر مکمل سزامین به همراه
فﻌالیت ورزشی بر مارکرهای استرﺱ اکﺴایشی انجام نشده است که به ﻋنوان نوﺁوری
تﺤقیﻖ حاضر در نﻈر ﮔرفته میشود و همﭽنین اکثر تﺤقیﻖهای انجام ﮔرفته در زمینه
مکملهای ﺁنتی اکﺴیدانی به همراه فﻌالیت ورزشی روی ﺁنزیمهای ﺁنتیاکﺴیدانی
و ضد اکﺴایشی انجام ﮔرفته است و مﻄالﻌهﺓای انجام ﮔرفته در این زمینه بر روی
ﺁنتیاکﺴیدانهای ﻏیر ﺁنزیمی کمتر و ضد و نقیﺾ است .بنابراین با توﺟه به اثرت
ﺁنزیمهای ضد اکﺴایشی و نقﺶ مهم این ﺁنزیمها در ﺟلوﮔیری از استرﺱ اکﺴایشی
بویﮋه در موقﻊ فﻌالیتهای ورزشی و از ﺁنجا که از سزامین به ﻋنوان یﻚ ماده ﺁنتی
اکﺴیدانی اﮔزوژن یاد میشود ،پﺲ هدﻑ مﺤقﻖ در این مﻄالﻌه بررسی تاثیر  10هفته
تمرین هوازی به همراه مکمل سزامین بر ﻋوامل استرﺱ اکﺴایشی ﻏیر ﺁنزیمی است.
روش کار:
جامعه و نمونه:
مﻄالﻌه حاضر از نوﻉ تجربی دوسو کور بوده و پروپوزال ﻃرﺡ در کمیته پﮋوهﺶ و اﺧﻼﻕ
دانشﮕاه شهید مدنی ﺁﺫربایجان ﻃی شماره /25141د 214/به تﺼویب رسیده است.
ﺟامﻌه ﺁمارﻱ ﺁن مردان ورزشکار دانشﮕاه شهید مدنی ﺁﺫبایجان بودند که از بین ﺁنها
 60مرد ورزشکار انتﺨاﺏ شدند که بﻌدها به دلیل افت ﺁزمودنی
.
)منﻄﺒﻖ نﺒودن با برنامه تمرینی تﺤقیﻖ( به  40نفر کاهﺶ یافت حجم نمونه بر
اساﺱ پیشینه پﮋوهﺶ و مﻄالﻌههای انجام شده در ﺧﺼوﺹ تاثیر تمرینهای ورزشﻲ بر
پﮋوهﺶهای انﺴانی تﻌیین شد) .(7ﺁزمودنﻲها در دامنه سنﻲ  20تا  25سال قرار داشته

و بیشتر از چهار سال سابقه ورزشی در رشتههای ورزشی مﺨتلﻒ )فوتﺒال ،شنا ،دو و
میدانی و  (...و پنﺞ ﺟلﺴه در هفته تمرین داشتند .مﻌیار ورود به مﻄالﻌه داشتن حداقل
چهار سال سابقه ورزشی ،شرکت کردن در تمام ﺟلﺴههای تمرینی و مﺼرﻑ مکمل
بود و مﻌیار ﺧروﺝ از پﮋوهﺶ ،داشتن بیماریهای قلﺒی -ﻋروقی ،سیﮕارکشیدن ،مﺼرﻑ
کردن مشروبات الکلی ،مﺼرﻑ نکردن مکملهای ﺁنتیاکﺴیدانی در سه ماه اﺧیر بود.
نحوه مداخله مکمل و تمرین:
بﻌد از تایید ﻃرﺡ پﮋوهﺶ در کمیته پﮋوهﺶ دانشﮕاه و امﻀای رضایتنامه کتﺒی به
وسیله ﺁزمودنیها و ﺁشنایی با کلیات اﺟرای ﻃرﺡ ،ﺁزمودنیها به ﻃور تﺼادفﻲ در
چهار ﮔروه  -1مکملسزامین+تمرین هوازی ) 10نفر(  -2مکمل سزامین ) 10نفر(
 -3تمرین هوازی ) 10نفر( -4دارونما تقﺴیم شدند .همه ﮔروهها به ﺟز ﮔروه مکمل
سزامین و دارونما در یﻚ برنامه تمرین هوازﻱ فزاینده به ﻃول  10هفته شرکت کردند،
درحالﻲ که ﮔروه مکمل سزامین در مدت پﮋوهﺶ به مﺼرﻑ سزامین پرداﺧتند .مکمل
سزامین به مقدار  50میلیﮔرم در هر هفته ) (24در کﭙﺴولهای ژﻻتینی برای ﮔروههای
دارای مکمل سزامین و ﮔروه دارونما کﭙﺴولهای حاوی نشاسته را مﺼرﻑ کردند .قﺒل
از اﺟراﻱ برنامه تمرینﻲ برﺧﻲ شاﺧﺺهاﻱ ﺁنتروپومتریکﻲ و فیزیولوژیکﻲ ﺁزمودنﻲها
شامل قد و وزن که به ترتیب با استفاده از قدسنﺞ و ترازوﻱ استاندارد و با دقت 0/1
سانتﻲ متر و  0/1کیلوﮔرم ،شاﺧﺺ توده بدن با استفاده از فرمول وزن بدن تقﺴیم بر
مجذور قد به متر ،نﺴﺒت دور کمر به لﮕن از تقﺴیم اندازه دور کمر به دور لﮕن و درصد
چربﻲ بدن نیز توسﻂ کالیﭙر)یاﮔامﻲ ،ساﺧت کشور ژاپن ،با دقت 0/2میلﻲمتر( و با
استفاده از مﻌادله سه نقﻄهاﻱ  ، Jackson Pollockاندازهﮔیرﻱ شد) .(17همﭽنین،
حداکثر اکﺴیﮋن مﺼرفﻲ ﺁزمودنﻲها به وسیله ﺁزمون تﺴت بروﺱ و فرمول مربوﻃه
ارزیابﻲ شد) .(25ابتدا از ﺁزمودنیها در پیﺶ-ﺁزمون ﺧونﮔیری به ﻋمل ﺁمد .در مرحله
دوم ،بﻼفاصله بﻌد تﺴت بروﺱ ﺧونﮔیری دوم انجام ﮔرفت 24 .ساﻋت بﻌد از تﺴت
بروﺱ دوباره ﺧونﮔیری برای بار سوم به ﻋمل ﺁمد .بﻌد از انجام ﺧونﮔیری مرحله
سوم ،پیﺶ ﺁزمون ،ﮔروهها به مدت  10هفته به تمرین تداومی دویدن و مﺼرﻑ مکمل
پرداﺧتند .ﮔروه اول )ﮔروه تمرین هوازی  +مکمل سزامین( ،ﺁزمودنیهای این ﮔروه
به مدت  10هفته و در هر هفته سه ﻋدد قرﺹ مکمل سزامین )هر کدام به مقدار 17
میلیﮔرم( را مﺼرﻑ و تمرین هوازی را انجام دادند .ﮔروه دوم )دارونما( ،ﺁزمودنیهای
این ﮔروه به مدت  10هفته و در هر هفته سه ﻋدد قرﺹ نشاسته )هر کدام به مقدار
 50میلی-ﮔرم( را مﺼرﻑ کردند .ﮔروه سوم )مکمل سزامین( ،ﺁزمودنیهای این ﮔروه
به مدت  10هفته و هر هفته سه ﻋدد قرﺹ مکمل سزامین )هر کدام به مقدار 17
میلیﮔرم( را مﺼرﻑ کردند .ﮔروه چهارم )تمرین هوازی( ،ﺁزمودنیهای این ﮔروه به
مدت  10هفته و هر هفته چهار ﺟلﺴه تمرین هوازی تداومی را انجام دادند .پروتکل
تمرین تداومی دویدن به این صورت بود که از هفته اول تا هفته ششم مدت تمرین
تﺨﺼﺼی  25دقیقه و پنﺞ دقیقه تمرین ﻋمومی و شدت تمرینها در هفته اول تا پنجم
 65-60درصد حداکثر ضربان قلب و در هفته ششم با  70درصد حداکثر ضربان قلب
و از هفته هفتم تا دهم مدت تمرینهای تﺨﺼﺼی  30دقیقه و 5پنﺞ دقیقه تمرین
ﻋمومی و شدت تمرینها در هفته هفتم  75درصد حداکثر ضربان قلب و در هفته
هشتم با  80درصد حداکثر ضربان قلب و در هفته نهم تا دهم با  85درصد حداکثر
ضربان قلب انجام شد).(26
شدت تمرین با استفاده از ضربان سنﺞ پوﻻر کنترل شد .ﺟزﺋیات برنامه تمرینی
ﺁزمودنیها در زیر ﺁورده شده است.
 48ساﻋت بﻌد از تمام شدن تمرینهای دویدن تداومی و مﺼرﻑ مکمل و دارونما بﻌد
از مدت  10هفته ،ﺧونﮔیری برای مرحله چهارم به ﻋمل ﺁمد و بﻼفاصله تﺴت بروﺱ
و بﻌد از تﺴت بروﺱ ﺧونﮔیری برای پنجمین بار به ﻋمل ﺁمد و بﻌد از  24ساﻋت
از تﺴت بروﺱ ﺧونﮔیری برای ﺁﺧرین بار یﻌنی بار ششم از ﺁزمودنیها به ﻋمل ﺁمد.
برای اندازهﮔیرﻱ متﻐیرهاﻱ ﺧونﻲ ،ﺧونﮔیرﻱ ) 5میلﻲلیتر( از ورید بازو و در حالت
نشﺴته در شﺶ مرحله انجام شد )مراحل در ﺟدول زیر ﺁورده شده است( .پﺲ از پایان
ﺧونﮔیرﻱ ،نمونهها در منفﻲ  70درﺟه سانتﻲﮔراد براﻱ ﺁنالیزهاﻱ بﻌدﻱ فریز شد.
در تﺤقیﻖ حاضر برای تﻌیین مقادیر پروتﺌین تام پﻼسما و بیلی روبین و اسید اوریﻚ
از کیتهای شرکت پارﺱ ﺁزمون و ﻇرفیت ﺁنتیاکﺴیدانی تام شرکت زلﺒایو ﺁلمان
استفاده شد.
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(دقیقه)

(درصد حداکثر ضربان قلب)

اول

25

60 – 65

دوم

25

60 – 65

25

60 – 65

چهارم

25

60 – 65

پنجم

25

60 – 65

25

70

30

75

هشتم

30

80

نهم

30

85

دهم

30

85

هفتهها

سوم

ششم
هفتم

پیﺶ ﺁزمون

مرحله اول ﺧونﮕیری

بحث:
سیﺴتم ﺁنتیاکﺴیدانی بدن انﺴان وﻇیفه دارد با تولید و به کارﮔیرﻱ مواد ﺁنتیاکﺴیدانی
سﺒب قﻄﻊ زنجیره واکنﺶهاﻱ ایجاد شده به وسیله رادیکالهای ﺁزاد شود).(1
ﻇرفیت ﺁنتیاکﺴیدانی تام در اثر  10هفته تمرین هوازی و مکملدهی سزامین در
ﮔروههای مورد مداﺧله افزایﺶ مﻌناداری داشت .این یافته با مﻄالﻌههای  Ghordonو
همکاران ) Mitranun ،(2008و همکاران ) Alghadir ،(2014و همکاران )(2015
و  Vinettiو همکاران ) (2015همسو است) .(18،19،20،21اما از مﻌدود مﻄالﻌههای
ناهمسو با مﻄالﻌه حاضر تﺤقیﻖ افﻀلپور ) (1384را میتوان نام برد که در این مﻄالﻌه
با ﻋنوان تاثیر تمرینهای هوازی متوسﻂ و شدید بر فﻌالیت ﺁنزیم Aryl Esterase
 ((AREو  (Total Antioxidant Capacity (TACمردان سالم ﻏیرفﻌال بررسی
شد .یافتههای پﮋوهﺶ حاکی است که تمرینهای تناوبی )با شدتهای 60تا 85

بﻼفاصله پﺲ از تﺴت بروﺱ

 24ساﻋت پﺲ از تﺴت
بروﺱ

ده هفته مکمل دهی سزامین و
تمرین هوازی

 48ساﻋت بﻌد تﺴت بروﺱ

 24ساﻋت بﻌد از تﺴت بروﺱ

مرحله دوم ﺧونﮕیری

مرحله سوم ﺧونﮕیری

مرحله چهارم
ﺧونﮕیری

مرحله پنجم ﺧونﮕیری

مرحله ششم ﺧونﮕیری

روش آماری:
برای تجزیه و تﺤلیل ﺁمارﻱ و مقایﺴه ﮔروهها به صورت درون ﮔروهی و بین ﮔروهی،
پﺲ از تایید توزیﻊ نرمال دادهها با استفاده از ﺁزمون کولموﮔروﻑ -اسمیرنوﻑ )K-
 ،(Sاز ﺁزمون تﺤلیل واریانﺲ دوراهه تکراری استفاده شد .تمامﻲ دادهها به صورت
میانﮕین  ±انﺤراﻑ مﻌیار اراﺋه شدهاند و همه مﺤاسﺒات با استفاده از نرمافزار ﺁمارﻱ
 SPSS20در سﻄﺢ مﻌنادارﻱ  P≤ 0/05انجام شد.
یافتهها:
در مﻄالﻌه حاضر میانﮕین سن ﮔروههای دارونما ،تمرین هوازی ،مکمل سزامین
و مکمل سزامین +تمرین هوازی به ترتیب،22/00 ±1/41 ،22/30 ±1/63 ،
 22/50 ±1/64 ،23/54 ±1/43سال ،وزن به ترتیب±5/60 ،69/84 ±4/80 ،
 67/82 ±4/26 ،67/99 ±6/39 ،64/25کیلوﮔرم و قد به ترتیب±1/75 ،
 163/28 ±5/30 ،169/21 ±1/25 ،170/25 ±3/30 ،164/25سانتیمتر بود.
با توﺟه به ﺟدول یﻚ ،پروتﺌین تام پﻼسمایی در مقایﺴه مرحله یﻚ با چهار یﻌنی
قﺒل از تمرین و  10هفته بﻌد از تمرین در ﮔروه مداﺧله بویﮋه ﮔروه تمرین کاهﺶ
یافته است و در مقایﺴه مرحله دو و پنﺞ )بﻌد از تﺴت بروﺱ( کاهﺶ وﺟود دارد.
ﻇرفیت ﺁنتیاکﺴیدانی تام در مقایﺴه مرحله یﻚ با چهار درﮔروه تمرین به صورت
مﻌنادار افزایﺶ یافته است) (P =0/018ولی در مقایﺴه مرحله دو با پنﺞ کاهﺶ
یافته است و در ﮔروه ترکیﺒی در مقایﺴه یﻚ با چهار کاهﺶ مﻌنادار وﺟود داشته
است ) (P =0/049ولی بین دو با پنﺞ افزایﺶ یافته است ) .(P =0/004با توﺟه به
ﺟدول ،2در ﮔروه مداﺧله میزان اسیداوریﻚ پﻼسما پﺲ از  10هفته تمرین نﺴﺒت به
حالت پایه افزایﺶ مﻌنادار یافته است ) (P =0/001بویﮋه در ﮔروه تمرین و در مقایﺴه
مرحله دو با پنﺞ باز هم مقداراسیداوریﻚ افزایﺶ داشته است ) .(P =0/001میزان
تﻐییرهای بیلیروبین در ﮔروه مداﺧله در مقایﺴه مرحله یﻚ با چهار کاهﺶ دیده
میشود و همینﻃور مراحل دو با پنﺞ نیز کاهﺶ و مرحله سه با شﺶ نیز کاهﺶ
وﺟود داشته است .در کل مقدار بیلیروبین در اثر تمرین و مکمل کاهﺶ یافته است.
همﭽنین نتایﺞ مربوﻁ به تﺤلیل واریانﺲ اندازهﮔیری مکرر نشان داد در مقدار تﻐییرات
اسیداوریﻚ ،بیلیروبین ،پروتﺌینتام پﻼسما و ﻇرفیت ﺁنتی اکﺴیدانیتام در ﻃول دوره
دور  ،44شماره  ،1399 ،4صفحات  613ات 620

درصد ضربان قلب ﺫﺧیره بیشینه( در تولید فشار اکﺴایشی و تﻐییرهای مﻌنادار ﺁنزیم
 AREو مقدار  TACتاثیری ندارد ).(22
تمرینهای ورزشی بر تولید ﮔونههای واکنشﮕر اکﺴیﮋن ) (ROSو نیتروژن )(RNS
تاثیر میﮔذارد و به احتمال به حالت ،شدت ،ﻃول زمان فﻌالیت ورزشی و انرژی مورد
نیاز فﻌالیت ورزشی ،مقادیر اکﺴیﮋن مﺼرفی و فشار مکانیکی تﺤمیل شده بر بافت
بﺴتﮕی دارد) .(23،24از دﻻیل احتمالی همسو بودن مﻄالﻌه حاضر با مﻄالﻌههای ﺫکر
شده ،پروتکل تمرینی مشترﻙ موﺟود در مﻄالﻌههای ﺫکر شده با مﻄالﻌه حاضر است.
به این دلیل که ،سهم ﻋمده فﻌالیت ورزشی بیهوازی نیاز به تامین زیاد  ATPدارد
که برای تولید انرژی  ATPتجزیه میشود .وقتی مقدار زیادی از  ATPسریﻊ شکﺴته
میشود ADP ،میتواند واکنﺶهای کاتابولیکی در تشکیل ﮔزانتین و اسید اوریﻚ
را ادامه دهد .ﮔزانتین اکﺴیداز این واکنﺶها را کاتالیز و · O2-تولید میکند O2 .در
نهایت از زنجیره انتقال الکترونی ﺧارﺝ میشود و واکنﺶهای رادیکالی ﺧﻄرناﻙ
را ﺁﻏاز یا ﮔﺴترش میدهد که سﺒب افزایﺶ ﺁنزیمهای ﺁنتی اکﺴیدانی میشود و
همﭽنین شاید دلیل قانﻊکنندهای برای همسو بودن مﻄالﻌه حاضر با تﺤقیﻖهای
ﺫکر شده باشد .از دﻻیل ناهمسو بودن تﺤقیﻖ حاضر با مﻄالﻌه افﻀلپور میتوان به
مﺼرﻑ نکردن مکمل ﺁنتیاکﺴیدانی در تﺤقیﻖ افﻀلپور اشاره کرد .همﭽنین نوﻉ
انقﺒاﺽ و تارهای ﻋﻀﻼنی و ﻏلﻈت کلﺴیم برای انقﺒاﺽ از دﻻیل احتمالی برای
ناهمسو بودن مﻄالﻌه حاضر با مﻄالﻌه افﻀلپور است .از دﻻیل دیﮕر ناهمسو بودن
مﻄالﻌه حاضر با مﻄالﻌه ﺫکر شده میتوان به نوﻉ و درصد سوبﺴتراهای مﺼرفی
ﺁزمودنیهای مورد مﻄالﻌه با مﻄالﻌه افﻀلپور را اشاره کرد.
نتایﺞ تﺤقیﻖ حاضر نشان داد سﻄوﺡ اسیداوریﻚ پﻼسمایی بﻌد از  10هفته تمرین
هوازی و مکمل سزامین افزایﺶ یافت .مﻄالﻌههای هازار و همکاران نیز نشان
میدهد که سﻄﺢ اوره سرم بازیکنان حرفهای فوتﺒال قﺒل ،بﻼفاصله و یﻚ ساﻋت بﻌد
از تمرین سرﻋتی تﻐییری نمیکند ،ولی سﻄﺢ اسیداوریﻚ ﺁنها افزایﺶ مییابد).(25
میتوان ﮔفت که سزامین به ﻋنوان یﻚ ﺁنتیاکﺴیدان ،رادیکالهای ﺁزاد را ﺧنثی
کرده و اقدامهای حفاﻇتی کافی در برابر هرﮔونه اثر مﻀر رادیکالهای ﺁزاد را دارد.
مﺼرﻑ ﺁنتیاکﺴیدانها پتانﺴیل بﺴیار زیاد در پیشﮕیری از بیماریها را داراست و در
پیشﮕیری از ﺁسیب سلولی و برای درمان سرﻃان ،پیری زودرﺱ و انواﻉ بیماریها
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مداﺧله ،در بین ﮔروههای تجربی تفاوت مﻌناداری وﺟود نداشت ) .(P>0/05اما بین
ﮔروههای تجربی با دارونما تفاوت مﻌنادار وﺟود دارد که نشاندهنده اثر مداﺧله است.
همﭽنین نتایﺞ تﺤلیل واریانﺲ دو ﻃرفه با ﺁزمون اندازهﮔیری مکرر نشان داد ،تاثیر
ﮔروه ،زمان و تﻌامل بین زمان و ﮔروه در متﻐیرهای مورد مﻄالﻌه در تﺤقیﻖ مﻌنادار
است )ﺟدول .(P<0/05) (1،2

 / 617بهلول قربانیان و همکاران

مراحل اندازه-
ﮔیری ﻇرفیت
ﺁنتی اکﺴیدانی
تام )میلی مول

بر لیتر(

ﮔروه

میزان

لیتر(

ﮔروه

میانﮕین و انﺤراﻑ استاندارد

مراحل اندازه-
ﮔیری پروتﺌین تام
پﻼ سما
)ﮔرم بر هر دسی

ﺟدول  .1بررسی مراحل ﻇرفیت ﺁنتی اکﺴیدانی تام و پروتﺌین تام پﻼسما در ﮔروه های مﺨتلﻒ

اثر ﮔروه ،زمان و تﻌامل زمان و ﮔروه در متﻐیرهای مورد اندازهﮕیری
متﻐیر
ﻇرفیت ﺁنتی اکﺴیدانی تام

ﻋوامل مورد مﻄالﻌه

F

p

اثر ﮔروه

12/319

*0/001

اثر زمان)مراحل اندازهﮕیری(

19/346
7/631

*0/001

اثر زمان)مراحل اندازهﮕیری(

7/45

*0/001

تﻌامل زمان و ﮔروه

12/28

*0/001

تﻌامل زمان و ﮔروه
اثر ﮔروه

پروتﺌین تام پﻼسما

9/28

* 0/001
*0/001

*اﺧتﻼﻑ مﻌنادار نﺴﺒت به حالت پایه
موثرند .از سوی دیﮕر ﻋملکرد اسیداوریﻚ به ﻋنوان یﻚ ماده ضداکﺴایشی مورد
تاکید قرار ﮔرفته است .درانﺴان اسیداوریﻚ فراوانترین ﺁنتیاکﺴیدان مﺤلول است
و  60درصد ﻇرفیت ﺁنتی اکﺴیدانی پﻼسما را تشکیل می-دهد) .(26از ﺁنجا که
یﻚ ﺟلﺴه فﻌالیت ورزشی شدید میتواند ﻏلﻈت اسیداوریﻚ ﺧون را افزایﺶ دهد
و به ﻋنوان یﻚ نقﺶ مﺤافﻈتی ﻋمل کند و به این ترتیب منﻄقی است که تﺼور
کنیم افزایﺶ اسیداوریﻚ میتواند در برابر منابﻊ ﮔونههای اکﺴیﮋن فﻌال ﺧون از بدن
استرﺱ اکﺴایشی ﮔلﺒولهای قرمز ﺧون و دیﮕر بافتها را کاهﺶ میدهد).(27،28
بنابراین میتوان ﮔفت که مﺼرﻑ سزامین به ﻋنوان یﻚ ﺁنتیاکﺴیدان با افزایﺶ
ﻏلﻈت اسید اوریﻚ منجر به کاهﺶ رادیکالهای ﺁزاد و کمﻚ به بهﺒود سﻼمت
میشود .از ﻃرفی افزایﺶ اسید اوریﻚ در پﮋوهﺶ را میتوان ناشی از افزایﺶ ﻇرفیت
ﺁنتیاکﺴیدانی دانﺴت که بر اثر سازﮔارﻱهاﻱ ناشی از تمرین در افراد ایجاد شده
است .مﺤققان زیاد بودن میزان اسید اوریﻚ پﻼسمایی ﮔروه ورزشکار نﺴﺒت به ﮔروه
ﻏیر ورزشکار را ناشی از پاسخ سیﺴتم ﺁنتیاکﺴیدانی و از ﺟمله اسید اوریﻚ را به
فشار اکﺴایشی ایجاد شده از ﻃریﻖ ورزش منﻈم میدانند) .(7اسید اوریﻚ پﻼسمایی
با قابلیت باند شدن با ﺁهن و مﺲ موﺟود در ﺧون ،از ﻏلﻈت این دو ﻋنﺼر میکاهد
.همﭽنین از تولید و ﮔﺴترش رادیکالهاﻱ ﺁزاد در بدن میکاهد .ﻋﻼوه بر این ،اسید
اوریﻚ به ﻋنوان پاﻙکننده ﮔونههاﻱ اکﺴیﮋن واکنﺶپذیر ﻋمل میکند و ﮔونههاﻱ
اکﺴیﮋن واکنﺶپذیر ﺧون را نیز کاهﺶ میدهد .ویتامین  Cبه ﻋنوان ﺁنتیاکﺴیدانی
ویتامینی در بدن وﺟود دارد و به ﻋنوان یﻚ ﺁنتیاکﺴیدان پﻼسمایی ،بدن را در برابر

رادیکالهاﻱ ﺁزاد مﺤافﻈت میکند .نقﺶ دیﮕرﻱ که اسید اوریﻚ در مﺤافﻈت از
ویتامین Cاست که اسید اوریﻚ پﻼسمایی با این نقﺶ مﺤافﻈتی از ویتامین ، C
بدن را در برابر رادیکالهاﻱ ﺁزاد حفاﻇت میکند) .(29اسید اوریﻚ مادهاﻱ است که
از تجزیه بازهاﻱ پورین در بدن تولید میشود .رژیم ﻏذایی مﺼرﻑ شده فرد در میزان
اسید اوریﻚ موﺟود در پﻼسماﻱ ﺧون تاثیر دارد .زمانی که فرد ﻏذاﻱ ﻏنی از پروتﺌین
مﺼرﻑ میکند ،میزان اسید اوریﻚ پﻼسمایی ﺁن نیز افزایﺶ پیدا میکند که به ﻋنوان
ﻋامل دﺧالتی در نتیجه این تﺤقیﻖ است و یکی از مﺤدودیتهای پﮋوهﺶ حاضر ﻋدم
کنترل تﻐذیه ﺁزمودنیها بود.
همﭽنین از یافتههای دیﮕر مﻄالﻌه حاضر کاهﺶ مﻌنادار مقدار بیلیروبین پﻼسما در
اثر  10هفته تمرین و مکملدهی سزامین بود .نتایﺞ برﺧی مﻄالﻌهها حاکی از باﻻتر
میزان پایه بیلیروبین تام در ﮔروه ورزشکاران است .ناهمسو با مﻄالﻌه حاضر،
بودن
ِ
 Swiftو همکاران ) ،(2011پﺲ از 12هفته تمرین هوازﻱ در زنان سالمند ،افزایﺶ
مﻌنادارﻱ در میزان بیلیروبین تام مشاهده کردند که این افزایﺶ پﺲ از چهار و
هشت هفته ورزش مﻌنادار نﺒوده است) .(30این امر نشان میدهد که تﻐییر در میزان
بیلیروبین تام ،نیازمند تمرینهای ﻃوﻻنیمدت است .مﻄالﻌهها نشان دادهاند که
سﻄوﺡ پایین بیلیروبین تام )کمتر از 0/8-0/7میلیﮔرم بر لیتر( احتمال باﻻ رفتن
ﺧﻄرهای قلﺒی-ﻋروقی را در پی دارد .در مورد مکانیزم احتمالی باﻻبودن بیلیروبین
تام در ورزشکاران ،شواهد ﻋلمی نشان داده است که افرادﻱ که درصد چربی باﻻیی
دارند و در مﻌرﺽ ﺧﻄر بیمارﻱهایی همﭽون دیابت نوﻉ 2و سندرم متابولیﻚ هﺴتند،
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0/44± 0/01
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* 0/53± 0/10
0/50± 0/04
* 1/03± 0/27
* 0/71± 0/69
* 0/44± 0/04
* 0/49± 0/07
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0/50± 0/07
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0/44± 0/02
0/43± 0/02
0/57± 0/12
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 -1حالت پایه )قﺒل مداﺧله( -2 ،بﻌد از تﺴت بروﺱ اول)قﺒل مداﺧله( 24 -3 ،ساﻋت بﻌد تﺴت بروﺱ)قﺒل مداﺧله( -4 ،بﻌد از ده هفته مکمل دهی سزامین و تمرین -5 ،بﻌد از تﺴت بروﺱ)بﻌد
از مداﺧله(24 -6 ،ساﻋت بﻌد تﺴت بروﺱ)بﻌد از مداﺧله(
اثر ﮔروه ،زمان و تﻌامل زمان و ﮔروه در متﻐیرهای مورد اندازهﮕیری
متﻐیر
اسید اوریﻚ
بیلی روبین

اثر ﻋوامل مورد مﻄالﻌه
اثر ﮔروه

اثر زمان)مراحل اندازهﮕیری(

تﻌامل زمان و ﮔروه
اثر ﮔروه
اثر زمان)مراحل اندازهﮕیری(
تﻌامل زمان و ﮔروه

F

p

8/515
7/631
13/42
30/54
50/01
10/73

*0/001
*0/001
*0/001
*0/001
*0/001
*0/001

*اﺧتﻼﻑ مﻌنادار نﺴﺒت به حالت پایه
فﻌالیت ﺁنزیم  (1-HO) 1-Hemeoxygnaseپایینترﻱ دارند) .(31این ﺁنزیم مﺤدود
کننده و مﺴﺌول تﺒدیل  Biliverinبه بیلیروبین است .باتوﺟه به کمتر بودن درصد
چربی ﮔروه ورزشکار ،این موضوﻉ با افزایﺶ پایه میزان بیلیروبین در ارتﺒاﻁ است.
دیﮕر مکانیزم احتمالی که ممکن است در این افزایﺶ نقﺶ داشته باشد ،افزایﺶ
میزان همولیز در اثر برﺧورد پاشنه با زمین ،دماﻱ مرکزﻱ باﻻتر و فشار اکﺴایشی
ناشی از ورزش است) .(32میزان هم اکﺴیﮋناز باﻻتر ممکن است به تولید بیلی-روبین
بیشتر منجر شود) .(33از سوی دیﮕر ،دلیل کاهﺶ بیلیروبین بﻌد از  10هفته تمرین
را نیز میتوان به پایین بودن شدت تمرینها و به نوﻉ تمرینها نﺴﺒت داد .پایین بودن
شدت تمرینها سﺒب ایجاد فشار کمتری در تولید رادیکالهای ﺁزاد در بدن میشود.
همﭽنین به ﺧاﻃر وﺟود روزهای استراحت در پروتکل تمرین شاید سﺒب شده است تا
فشار وارد به ورزشکاران نﺴﺒت به تمرینها با شدت باﻻ کمتر باشد که این ﻋامل سﺒب
کاهﺶ تولید بیلیروبین پﻼسمایی شده است.
مقدارپروتﺌین تام پﻼسما در اثر  10هفته تمرین و مکملدهی سزامین در ﮔروههای
مداﺧله کاهﺶ مﻌنادار داشته است .از ﺁثار کوتاهمدت شناﺧته شده ورزش روﻱ ﺧروﺝ
ﺧون از دیواره ﻋروﻕ است که پیامد ﺁن کاهﺶ حجم پﻼسما و ﺧون است .ﺧروﺝ
مایﻌات از پﻼسما سﺒب کاهﺶ حجم پﻼسما و در نتیجه افزایﺶ هماتوکریت و ﻏلﻈت
دور  ،44شماره  ،1399 ،4صفحات  613ات 620

مواد متابولیتی پﻼسما میشود که ﺁن را افزایﺶ ﻏلﻈت ﺧون میﮔویند .پروتﺌینها
ﺟزﺋی از مواد تشکیلدهنده پﻼسمایی ﺧون هﺴتند که ﻏلﻈت پروتﺌینهاﻱ پﻼسمایی
در اثر فﻌالیت ورزشی و ﺧروﺝ ﺧون از دیواره ﻋروﻕ افزایﺶ پیدا میکنند .چندین
ﻋامل مﻲتواند در افزایﺶ سﻄوﺡ پروتﺌین تام پﻼسما نقﺶ داشته باشد .توزیﻊ دوباره
پروتﺌین به دلیل افزایﺶ بازﮔشت لنفاتیﻚ پروتﺌین تام بینابینﻲ هنﮕام ورزش و
پﺲ از ﺁن مﻲتواند سﺒب توزیﻊ دوباره پروتﺌین از فﻀاﻱ بین سلولﻲ به فﻀاﻱ درون
ﻋروقﻲ شود که  ،این مهمترین سازوکار افزایﺶ سﻄوﺡ ﺁلﺒومین پﻼسماست).(34
ﻋامل دیﮕر در افزایﺶ سﻄوﺡ ﺁلﺒومین پﻼسما ،افزایﺶ ﺟریان لنﻒ هنﮕام ورزش و
بﻼفاصه پﺲ از ﺁن است که در حد باﻻ باقﻲ مﻲماند و سﺒب تراوش ﺧاﺹ ﺁلﺒومین
به داﺧل ﺟریان ﺧون مﻲشود .اشاره شده است که اﮔر میزان ﺟریان لنﻒ در دوره
بازﮔشت به حالت اولیه در سﻄﺢ باﻻ باقﻲ بماند ،مﺤتواﻱ ﺁلﺒومین پﻼسما نیز به همین
ترتیب افزایﺶ ﺧواهد یافت) .(40همﭽنین ،افزایﺶ پروتﺌین تام در تمرینهای شدید
مﻲتواند ناشﻲ از میزان افزایﺶ سنتز ﺁلﺒومین بین سه تا شﺶ ساﻋت پﺲ از ورزش
شدید باشد که افزایﺶ سﻄوﺡ هورمونهاﻱ استرسﻲ مانند کاتوﻻمینها ،کورتیزول و
ﮔلوکاﮔون در این تمرینها ،مﻲتواند بر افزایﺶ سنتز پروتﺌین سرم تاثیر بﮕذارد).(35
بنابراین با توﺟه به یافتههای مﻄالﻌه حاضر ،پیشنهاد میشود ترکیب مکمل سزامین و
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مراحل اندازه-
ﮔیری اسیداوریﻚ
)میلی ﮔرم بر هر
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ﮔروه

میانﮕین و انﺤراﻑ استاندارد

متﻐیر

ﮔروه

مراحل اندازه-
ﮔیری بیلی روبین
)میلی ﮔرم بر هر
دسی لیتر(

ﺟدول  .2بررسی مراحل اسید اوریﻚ و بیلی روبین در در ﮔروههای مﺨتلﻒ
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برای کاهﺶ رادیکالهای ﺁزاد تولیدی در بدن استفاده و سیﺴتم ایمنی را تقویت و از
.ﻋوارﺽ ناشی از استرﺱ اکﺴایشی در افراد ورزشکار ﺟلوﮔیری کرد

فﻌالیتهای هوازی در نمونههای ﻏیر ورزشکار مرد و زن و همﭽنین ورزشکاران زن
 سﻄﺢ ﺁمادﮔی و، از مﺤدودیتهای مﻄالﻌه حاضر میتوان به انﮕیزه.هم بررسی شود
.سﺒﻚ زندﮔی ﺁزمودنیهای مورد مﻄالﻌه در این تﺤقیﻖ اشاره کرد

:تشکر و قدردانی
مقاله حاضر حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی ﮔرایﺶ
 از تمام ﺁزمودنیهای شرکت کننده در پﮋوهﺶ حاضر.فیزیولوژی کاربردی است
.نهایت تشکر و قدردانی را به ﻋمل میﺁوریم

:نتیجهگیری
به نﻈر میرسد فﻌالیت ورزشی به تنهایی سﺒب تقویت دستﮕاه ﺁنتیاکﺴیدانی در
 اما ترکیب تمرین هوازی همراه با مﺼرﻑ مکمل سزامین اثربﺨشی،ﺁزمودنیها میشود
بیشتری دارد و مﻲتوان مکملسازﻱ سزامین را به همراه تمرینهای هـوازﻱ متوسـﻂ
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