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دانشگاه شهید بهشتی

فیزیولوژیورزشوفعالیتبدنی
بهار و تابستان  ،1397دوره  ،11شماره  ،1صفحههای139-152 :

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر وضعیت اکسیدان،
آنتیاکسیدان و نیمرخ لیپیدی در دختران چاق
مژگان احمدی ،* 1آسیه عباسی دلویی ،2سعیده شادمهری ،1ندا آقایی بهمنبگلو

3

 1گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 2گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد آیت اهلل آملی ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،آمل ،ایران
 3دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد علی آباد کتول  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،علی آباد کتول ،ایران
دریافت مقاله94/11/13 :

اصالح مقاله95/4/20 :

پذیرش مقاله95/5/24 :

هدف :هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر وضعیت اکسیدان ،آنتیاکسیدان و نیمرخ لیپیدی
در دختران چاق بود.
روشها :سی دختر چاق (سن  30±5سال ،قد  1/60±2سانتیمتر و شاخص توده بدنی  31-33کیلوگرم بر مجذور متر) انتخاب
و بهطور تصادفی به سه گروه تمرین هوازی ،مقاومتی و کنترل تقسیم شدند .گروههای تجربی ،تمرین هوازی روی تردمیل با شدت
 60تا  75درصد ضربان قلب ذخیره و تمرین مقاومتی با شدت  55تا  75درصد یک تکرار بیشینه به مدت هشت هفته انجام دادند.
نمونههای خون آزمودنیها  48ساعت قبل و بعد از پروتکل تمرینی و  12ساعت ناشتایی جمعآوری شد .تحلیل دادهها با استفاده
از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح  P≤0/05انجام شد.
نتایج :تمرین هوازی موجب کاهش معنیدار سطوح مالوندیآلدئید و افزایش معنیدار سوپراکسیددیسموتاز و ظرفیت
آنتیاکسیدانی تام پالسما در دختران چاق شد ( )P≤0/05با اینوجود ،بین اثر هشت هفته فعالیت هوازی و مقاومتی بر نیتریک
اکساید پالسما در دختران چاق تفاوت معناداری وجود نداشت (.)P=0/069
نتیجهگیری :بهنظر میرسد تمرین هوازی میتواند موجب ایجاد تغییرات قابلتوجه در دستگاه اکسایشی و ضداکسایشی بدن شود
و با تعدیل نیمرخ لیپیدی ،خطر بیماری قلبی عروقی در افراد چاق را کاهش دهد.
واژههای کلیدی :تمرین ،اکسیدان ،آنتیاکسیدان ،نیمرخ لیپیدی ،دختران چاق.

* نویسنده مسئول :مژگان احمدی ،شماره تماس ،09124476623 :ایمیلmahmadi1376@gmail.com :
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ،بهار و تابستان  ،1397دوره  ،11شماره  ،1صفحههای139-152 :

140

تاثیر تمرین بر وضعیت اکسیدان و آنتیاکسیدان

مقدمه
چاقی یکی از مهمترین مشکالت سالمت عمومی در

طریق افزایش بار ورزش به وسیله باال رفتن تحمل وزن طی

دنیای امروزی است .تغییر در شیوه زندگی و عادات غذایی

ورزش افزایش یابد ( ،)7همچنین ،تحقیقات حاکی از

مردم و تمایل آنها در استفاده از غذاهای چرب و کاهش

کاهش عملکرد دفاع آنتیاکسیدانی در افراد چاق هستند

فعالیت بدنی موجب گسترش روزافزون اضافه وزن در

( .)8برخی پژوهشها استرس اکسیداتیو ناشی از چاقی در

کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه شده است (.)1

تحقیقات قبلی را گزارش کردهاند .در همین راستا ،نیمن و

کمتحرکی و اضافه وزن دو عامل اصلی در توجیه ارتباط

همکاران گزارش دادند که فعالیت اکسیداتیو در افراد چاق

چاقی با احتمال بروز بیماریهای قلبی عروقی هستند

باالتر است ( ،)9بلومی و همکاران نیز گزارش دادهاند که

بهطوری که به ازای هر یک واحد افزایش در شاخص توده

میزان لپتین باال در افراد چاق ممکن است تولید

بدنی )BMI( 1خطر وقوع بیماریهای قلبی عروقی %8

درونسلولی رادیکالهای آزاد را تحریک کند ( .)10عالوه

افزایش مییابد ( .)2زنان بهدلیل محتوی بافت چربی باالتر

بر این ،نشان داده شده است که افراد چاق نسبت به

در مقایسه با مردان بیشتر در معرض ابتال به چاقی هستند.

استرس اکسیداتیو آسیبپذیرتر هستند .وینسنت و

پراکسیداسیون چربیها ممکن است نقش مهمی در

همکاران پیشنهاد کردند که ورزش حاد موجب استرس

پاتوفیزیولوژی بیماریهای قلبی عروقی و دیابت داشته

اکسیداتیو بیشتری در افراد جوان چاق در مقایسه با افراد

باشد ( .)3هرچند سازوکار واقعی ارتباط اضافه وزن با

غیرچاق میشود ( .)11آن و کیم نیز نشان دادند فعالیت

افزایش بروز این بیماریهای بهطور کامل مشخص نیست،

سوپراکسید دیسموتاز )SOD( 3سرم طی فعالیت ورزشی

ولی تولید گونههای اکسیژن فعال (ROS) 2بهعنوان یکی از

زیر بیشینه بهطور معناداری افزایش مییابد ،و این افزایش

عوامل مهم موثر در اکسیداسیون و تخریب سلولی و بروز

در گروه چاق نسبت به گروه الغر بیشتر است .با این وجود،

آنها مطرح است ( .)4عالوه بر این ،مطالعات نشان دادهاند

سطح مالون دیآلدئید )MDA( 4سرم طی فعالیت ورزشی

که چاقی با افزایش استرس اکسیداتیو در عضله قلب ارتباط

زیر بیشینه بین گروهها تفاوت معناداری نداشت (.)12

دارد ( .)5به نظر میرسد شدت ،مدت و نوع تمرین آثار

از طرفی ،افزایش در  MDAبدن ناشی از افزایش

متفاوتی بر بروز آسیبهای اکسایشی ،و فعالیت

پراکسیداسیون لیپیدهاست و افزایش پراکسیداسیون

ضداکسایشی داشته باشد .همچنین دیده شد که به دنبال

لیپیدی نیز در نتیجه افزایش در سطح استرس اکسیداتیو

انجام تمرینات ورزشی سیستم دفاع سلول سعی در

است .دالیل و مدارکی نشان میدهند که افزایش استرس

برقراری تعادل و یا افزایش آنزیمهای آنتیاکسیدانی در

اکسیداتیو ارتباط تنگاتنگی با عملکرد غیرطبیعی اندوتلیال

مقابل فشار اکسیداتیو دارد .در نتیجه ،تمرینات ورزشی

دارد ( .)13نیتریک اکساید )NO( 5که عامل آرامشبخش

منظم و مستمر افراد را در مقابل فشار اکسیداتیو مقاومتر

اندوتلیوم عروقی است ممکن است واسطه آسیب کبدی از

ساخته و زندگی سالمی را تأمین میکند ( .)6با توجه به

گونههای فعال اکسیژن و محصوالت پراکسیداسیون

نقش مهم ورزش و فعالیت بدنی در سالمت قلبی عروقی و

لیپیدی شود .نیتریک اکساید یک مولکول پیام رسان مهم

سیستم اکسایشی ،بهنظر می رسد بررسی اثر فعالیتهای

است که در بسیاری از بافتها برای تنظیم طیف گستردهای

هوازی و مقاومتی در زنان چاق از اهمیت باالیی برخوردار

از فرایندهای فیزیولوژیکی عمل میکند .در نتیجه ،کنترل

باشد.

غیرطبیعی و کنترل سنتز  NOتعدادی از فرآیندهای مهم
در افراد چاق ممکن است تولید رادیکالهای آزاد از

بیولوژیکی را تحتتاثیر قرار میدهد و در انواع بیماریها
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نقش دارد .بهنظر میرسد اختالالت سیستم  NOنقش

باشگاههای ورزشی شهرستان آمل تشکیل دادند .دامنه

کلیدی در بیماریزایی کبدی داشته باشد (.)13

سنی آزمودنیهای این تحقیق  27تا  34سال است .این

در مجموع اطالعات محدودی درباره اثرات فعالیت

افراد از مراجعهکنندگان داوطلب به باشگاههای شهرستان

ورزشی بر وضعیت اکسیدان و آنتیاکسیدان در افراد چاق

آمل انتخاب شدند .همگی آنان زنان چاق غیرفعال بودند.

موجود است .از طرفی ،بهدلیل وجود نتایج متناقض در

برای انتخاب نمونه آماری ،پرسشنامه بین مراجعهکنندگان

مورد ارتباط بین وضعیت اکسیدان و آنتیاکسیدان با

به باشگاههای شهرستان آمل توزیع شد و از آنان درخواست

سطوح لیپیدی ،و اینکه این موضوع در زنان و بهطور خاص

شد که در صورت تمایل داوطلبانه در این تحقیق شرکت

در زنان چاق مورد بررسی قرار نگرفته است ،این پژوهش

کنند .در این دعوتنامه توضیحات الزم درباره شیوه اجرای

سعی دارد تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر

تحقیق و برنامه تمرینی هم ارائه شد .بر این اساس ،از

وضعیت اکسیدان و آنتی اکسیدان و نیمرخ لیپیدی در

کسانی که اعالم آمادگی کردند دعوت شد تا در جلسه

دختران چاق را بررسی کند.

توجیهی شرکت کنند و در پایان  30آزمودنی که واجد
شرایط این تحقیق بودند تصادفی به سه گروه تمرین هوازی

روش پژوهش

( 10نفر) ،تمرین مقاومتی ( 10نفر) و کنترل ( 10نفر)

نمونههای پژوهش

تقسیم شدند .در جدول  1میانگین و انحراف معیار مربوط

جامعه این تحقیق را زنان چاق مراجعهکننده به

به ویژگیهای فردی آزمودنیها آورده شده است.

جدول  .1میانگین و انحراف معیار مربوط به ویژگیهای فردی آزمودنیها
گروه

متغیر

کنترل

تمرین مقاومتی

تمرین هوازی

30/10 ± 2/13

30/60 ± 2/5

31/12 ± 1/56

1/62 ± 0/04

1/61 ± 0/06

1/59 ± 1/02

85/56 ± 5/06

84/93 ± 6/52

85/02 ± 8/26

32/40 ± 1/51

33/58 ± 1/36

33/04 ± 2/28

درصد چربی

39/72 ± 8/42

-

32/50 ± 2/63

حداکثر اکسیژن مصرفی

30/90 ± 2/23

-

32/50 ± 2/63

سن
(سال)
قد
(سانتیمتر)
وزن
(کیلوگرم)
BMI

(کیلوگرم/مجذور متر)
(درصد)
(میلی لیتر بر کیلوگرم در دقیقه)

پروتکل پژوهش

در یک برنامه تمرین هوازی (سه جلسه در هفته و حداقل

برای اجرای برنامه تمرین هوازی پس از انجام

 35دقیقه در هر جلسه) شرکت کردند .هر جلسه شامل

آزمایشات پیشآزمون ،طی دو هفته اول تمرینات،

بخشهای گرم کردن ( 10دقیقه راه رفتن ،حرکات

شرکتکنندگان به تدریج با تمرین اصلی آشنا شدند .در

کششی ،دویدن آرام با شدت  55تا  65درصد ضربان قلب

این مرحله آزمودنیهای گروه تجربی تا پایان هفته هشتم

ذخیره) ،بخش اصلی (دویدن روی تردمیل با شیب صفر
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درجه) و سرد کردن ( 5دقیقه راه رفتن و حرکات کششی
تا رسیدن به ضربان قلب طبیعی) بود.

مبنای واحد فعالیت آنزیم بر میلیگرم پروتئین 6گزارش شد.
برای تعیین قدرت آنتی اکسیدانی تام در

تمرینات گروه قدرتی شامل  8هفته و هر هفته سه

نمونه های مورد بررسی از روش ( FRAPقدرت

جلسه بود .برنامه تمرین شامل  10دقیقه گرم کردن (دویدن

آنتی اکسیدانی نمونه ها در جهت احیاء فریک به فرو)

آرام ،نرمشی و کششی) و سپس انجام شش حرکت

استفاده می شود .در روش حدود  1/5میلی لیتر محلول

ایستگاهی بود .ایستگاهها به ترتیب شامل حرکات پرس پا،

آماده به کار  FRAPبه اضافه  25میلی لیتر از پالسما،

پرس سینه ،پشت بازو ،جلو بازو ،حرکت شکم ،کشش

سوپرناتانت حاصل از هموژنیت نمونه های مورد نظر یا

جانبی ،سرکول و نیماسکات است .ایستگاهها طوری تنظیم

استخراجات گیاهی با غلظت های مختلف وارد یک لوله

شدند که گروه عضالت بزرگ بدن را تقویت کنند و دو

آزمایش تمیز شده و مخلوط می شو ند .بعد از  10دقیقه

ایستگاه پشت سر هم عضالت مشابهی را تقویت نکنند.

انکوباسیون نمونه های مورد نظر در دمای آزمایشگاه،

برنامه تمرین در هر جلسه شامل چهار نوبت ،نوبت اول با

جذب نمونه های تست و استاندارد در مقابل بالنک در

شدت  55درصد یک تکرار بیشینه و نوبتهای بعدی با

طول موج  593نانومتر به روش اسپکتروفتومتری

شدتهای  70،65 ،60و  75درصد یک تکرار بیشینه انجام

قرائت می شود .برای محاسبه میزان ظرفیت

شد .هر نوبت بهترتیب  11 ،10و  12تکرار بود .زمان استراحت

آنتی اکسیدانی تام موجود در نمونه های مورد بررسی از

بین نوبتها  60ثانیه و پس از پایان تمرینات هر ایستگاه به

نمودار استاندارد  FeCl2, 4H2Oاستفاده شده و بر مبنای

مدت دو دقیقه استراحت تعیین شد .اصل اضافه بار به نحوی

میکرومول بر لیتر گزارش می شود.

اعمال شد که بعد از هر چهار هفته تمرین ،یک آزمون یک
تکرار بیشینه برای هر فرد در هر ایستگاه انجام شد.

تجمع نیتریت در سرم خون افراد مورد بررسی بیانگر
میزان تولید نیتریک اکساید در آنها است که با سنجش

برای ارزیابی متغیرهای زیستشیمیایی عمل خونگیری

کالریمتریک به کمک واکنشگر گریس تعیین میشود .در

پس از  12تا  14ساعت ناشتایی و در دو مرحله قبل و بعد از 8

این روش حجمهای مساوی از سرم خون افراد مورد بررسی

هفته ( 48ساعت پس از آخرین جلسه تمرین) از سیاهرگ

(حدود  750میکرولیتر) با همین حجم از واکنشگر گریس

آنتیکوبیتال دست چپ آزمودنیها در حالت استراحتی و در

در یک لوله آزمایش با هم مخلوط میشوند .سپس مخلوط

وضعیت نشسته ( 10میلیلیتر خون) گرفته شد.

حاصل به مدت  10دقیقه در دمای آزمایشگاه درحالت
تاریکی انکوبه شدهاند .مخلوط واکنش نیتریت با واکنشگر

روشهای آزمایشگاهی

گریس به رنگ ارغوانی درمیآید .سپس جذب نمونهها در

برای ارزیابی فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز،

مقابل بالنک در طول موج  540نانومتر به روش

حدود  2میلیلیتر از محلول سنجش  SODبا  50میکرولیتر

اسپکتروفتومتری خوانده شده و میزان نیتریک اکساید در

از محلول هیدروکسیالمین هیدروکلراید و  50میکرولیتر از

سرم خون افراد مورد بررسی با استفاده از نمودار استاندارد

سرم یا پالسمای خون افراد مورد بررسی در یک لوله آزمایش

نیتریت سدیم تعیین مقدار شده و سطح نیتریت موجود در

با هم مخلوط شد و سپس میزان اتواکسیداسیون

7

نمونهها بر اساس میکرومول نیتریت بر میلیگرم پروتئین

هیدروکسیالمین به فاصله هر  30ثانیه به مدت  2دقیقه در

گزارش میشود.

مقابل بالنک در طول موج  560نانومتر به روش

8

برای بررسی و تعیین کمی میزان  MDAاز روش ویلس

اسپکتروفتومتری ارزیابی شد و سطح فعالیت آنزیم  SODبر

و روش حرارت دوگانه هادلی و دراپر 9میتوان استفاده کرد.
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نتایج

در این روش ،مقدار سطح  MDAموجود در سرم خون افراد
10

نتایج نشان داد سطوح مالوندیآلدئید (نمودار 1

( (TBARSبه کمک دستگاه اسپکتروفتومتردر طول موج 532

(الف)؛  ،p=)0/021سوپراکسیددیسموتاز (نمودار ( 1ب)؛

نانومتر ارزیابی میشود .سپس مقدار  MDAبرای بررسی میزان

P=) 0/044و ظرفیت آنتیاکسیدانی تام پالسما (نمودار

توسعه پراکسیداسیون لیپیدی با استفاده از ضریب جذب

( 1ج)؛  P=) 0/001در دختران چاق در گروه تمرین

مولی  ε=1/105 × 56M-1cm-1محاسبه شده و میزان سطح

هوازی نسبت به گروه کنترل معنادار بود (P≤). 0/05با

 MDAبر اساس نانومول مالون دیآلدئید بر میلیگرم

اینوجود ،بین اثر هشت هفته فعالیت هوازی و مقاومتی

پروتئین 11گزارش میشود.

بر نیتریک اکساید پالسما در دختران چاق تفاوت

مورد بررسی از طریق واکنش با تیوباربیتوریک اسید

معناداری وجود نداشت (نمودار ( 1د)؛ P=). 0/069بین

تحلیل آماری

اثر هشت هفته فعالیت هوازی و مقاومتی بر کلسترول،

برای بررسی همگنی واریانسها در پیشآزمون ،از

تری گلیسیرید LDL ،پالسما ،در دختران چاق تفاوت

آزمون لوین استفاده شد .برای اطمینان از طبیعی بودن

معناداری وجود نداشت .با این وجود ،بین اثر هشت هفته

توزیع متغیرها ،از آزمون کلموگرف-اسمیرنف استفاده شد.

فعالیت هوازی و مقاومتی بر  HDLپالسما در دختران

بعد از اینکه طبیعی بودن توزیع دادهها مشخص شد ،برای

چاق تفاوت وجود داشت و این تفاوت بین دو گروه

مقایسه متغیرهای فیزیولوژیکی و زیستشیمیایی روش

تمرین هوازی و کنترل معنادار بود .همچنین ،بین اثر

آماری آنالیز واریانس یکطرفه و در صورت مشاهده

هشت هفته فعالیت هوازی و مقاومتی بر  VLDLپالسما

معناداری از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد .تمامی

در دختران چاق تفاوت وجود داشت و این اختالف در

محاسبات با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  22انجام

گروههای تمرین مقاومتی و هوازی با گروه کنترل

شد و سطح معناداری آزمونها  P≤0/05در نظر گرفته شد.

معنادار بود (جدول .)2

جدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به کلسترول ،تریگلیسرید LDL،HDL ،و  VLDLپالسما در گروههای مختلف
متغیر
کلسترول
پالسما
تریگلیسرید
پالسما

 HDLپالسما

 LDLپالسما

 VLDLپالسما

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

بین گروهها

564

2

282

درون گروه

5541

27

205

مجموع

6106

29

بین گروهها

130

2

65/2

درون گروه

32522

27

1204

مجموع

32653

29

بین گروهها

270

2

135

درون گروه

624

27

23/1

مجموع

894

29

بین گروهها

837

2

418

درون گروه

499

27

166

مجموع

533

29

بین گروهها

85/9

2

42/9

درون گروه

133

27

4/94

مجموع

219

29
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سطح معناداری

1/37

0/270

0/054

5/84

2/51

8/68

0/94

* 0/008

0/1

* 0/001
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¥
تمرین مقاومتی

تمرین هوازی

مالون دی آلدئید (نانومول بر میلی گرم)

الف

۰.۲۵
۰.۲۰
۰.۱۵
۰.۱۰
۰.۰۵

کنترل

۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰

ظرفیت انتی اکسیدانی تام (نانومول بر میلی لیتر)

۶۰

۰

تمرین

تمرین

مقاومتی

هوازی

د

۰.۲۰
۰.۰۰

 ۰.۲۰ ۰.۴۰۰.۶۰ -

تمرین مقاومتی

تمرین هوازیتمرین مقاومتی کنترل

کنترل

نیتریک اکساید (میکرومول بر لیتر)

¥

¥

۰.۰۰

۷۰

ج

ب

سوپراکسید دیسموتاز (نانومول بر میلی لیتر)

0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
 0.10 0.20 0.300.40 -

۰.۳۰

¥

تمرین هوازی

 ۰.۸۰کنترل

نمودار 1؛ الف) .تغییرات سطح مالون دی آلدئید پالسما ،ب) تغییرات سوپراکسید دیسموتاز پالسما ج) تغییرات ظرفیت آنتی
اکسیدانی تام پالسما ،د) تغییرات غلظت نیتریک اکساید پالسما؛  ¥تفاوت معنی دار نسبت به گروه کنترل
جدول  .3نتایج آزمون توکی تغییرات  HDLو  VLDLپالسما در گروه های مختلف
گروه

اختالف میانگین

سطح معناداری

گروه

تمرین هوازی

-1/90

0/65

کنترل

5/20

0/057

کنترل

7/10

* 0/007

تمرین هوازی

0/50

0/86

کنترل

-3/81

* 0/002

کنترل

-3/31

*0/007

تمرین مقاومتی
 HDLپالسما
تمرین هوازی

تمرین مقاومتی
 VLDLپالسما
تمرین هوازی

بحث و نتیجهگیری

چاق در گروه تمرین هوازی نسب به گروه کنترل معنادار

نتایج این تحقیق نشان داد سطوح سوپراکسید

بود .به خوبی مشخص شده است که سوپراکسید دیسموتاز

دیسموتاز و ظرفیت آنتیاکسیدانی تام پالسما در دختران

بهعنوان خط اول دفاع توسط سیستم آنزیمی
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آنتیاکسیدان در برابر  ROSطی فعالیت ورزشی واماندهساز

آنتیاکسیدانها از جمله سوپراکسید دیسموتاز فعالیت

تولید میشود .در بعضی از پژوهشها مشاهده شده است

خود را افزایش میدهد .همچنین ،نتایج حاکی از تفاوت

که به دنبال تمرینات استقامتی ،میزان این آنتیاکسیدان

معنادار ظرفیت آنتیاکسیدانی کل در گروه هوازی نسبت

افزایش یافته است ( )14و برخی بررسیها کاهش یا عدم

به گروه کنترل بود .نشان داده شده است که ارتباط

تغییر را گزارش دادهاند ( .)15در این پژوهش شاید یکی

معکوسی بین  TACو  BMIوجود دارد .اضافه وزن و افزایش

از دالیل افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانها در گروه تجربی

توده بدنی نقش کلیدی در پاتوژنز استرس اکسیداتیو

شدت تمرین و زمان مناسب برای برگشت به حالت اولیه

سیستمیک در طول عمر بازی میکند .از طرفی ،کاهش

در بین هر جلسه باشد .چراکه در بعضی از تحقیقات

سطوح  TACپالسما در افراد چاق گزارش شده است (.)16

مشاهده شده است زمانی که مدت برگشت به حالت اولیه

در کل میتوان نتیجه گرفت که ظرفیت آنتیاکسیدانی

مناسب نباشد ،یا تعداد جلسات با فاصله استراحت کم و

تام پالسما با اضافه وزن کاهش مییابد و فعالیت ورزشی

زیاد باشد ،ظرفیت و سیستم اکسایشی در این افراد

میتواند روش درمانی مناسبی برای افزایش  TACدر افراد

افزایش پیدا میکند .تمرین هوازی باعث افزایش فعالیت

چاق به حساب آید .تحقیقات نشان دادهاند که تمرین

آنزیم  SODمیشود و احتماالً تمرینات ورزشی با شدت

هوازی میتواند ظرفیت آنتیاکسیدانی کل را افزایش دهد،

زیاد در تنظیم فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز نقش

که پیامد آمادگی بدنی بهتر در زنانی است که پیشتر

بیشتری داشته باشد .در این تحقیق نیز سوپراکسید

غیرفعال بودند ( .)17در این پژوهش نشان داده شد که

دیسموتاز در گروه تمرین هوازی بهطور معنیداری نسبت

ظرفیت ضداکسایشی تام گروه هوازی نسبت به گروه

به گروه بیتمرین بیشتر بوده است که با افزایش حداکثر

کنترل بهطور معناداری اختالف دارد .تحقیقات و

اکسیژن مصرفی در دقیقه همبستگی دارد .به عبارت

گزارشهای موجود نقش فعالیتهای بدنی و تمرینات

دیگر ،یک دوره تمرین هوازی سبب افزایش معنیداری در

ورزشی را در تقویت دستگاه ضداکسایشی بدن نشان

میزان سوپراکسید دیسموتاز میشود.

دادهاند (.)18

به نظر میرسد در این پژوهش بتوان تفاوت در

در این پژوهش ،بعد از هشت هفته تمرین هوازی

فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز و ظرفیت آنتیاکسیدانی

مقدار مالون دیآلدئید پالسما در مقایسه با گروه کنترل

کل در گروه هوازی را بر اساس این اصل که انجام تمرینات

تفاوت معناداری نشان داد .تحقیقات گزارش کردهاند که

ورزشی با شدت متوسط موجب افزایش فعالیت آنزیمهای

تمرینات کوتاهمدت هوازی بهویژه زمانی که با شدت باال

آنتیاکسیدانی میشود توجیه کرد ،زیرا در همین زمان

اجرا شوند ،به افزایش تولید رادیکالهای آزاد منجر شده

تغییر معناداری در گروه کنترل مشاهده نشد .در طول

و با سرکوب سیستم دفاع آنتیاکسیدانی ،موجب ایجاد

فعالیت بدنی ،انتشار اکسیژن به عضالت فعال افزایش پیدا

استرس اکسایشی میشوند ( .)19وجود تناقض در نتایج

میکند و در نتیجه منجر به باال رفتن تولید رادیکال آزاد

میتواند با وضعیت تغذیه ،شدت تمرینات ،سطح تمرین،

میشود .اکثر رادیکال های آزاد در سلولهایی تولید

آمادگی بدنی افراد و روشهای مورد استفاده برای

میشود که واکنش انتقال الکترون در آنها صورت گیرد.

اندازهگیری استرس اکسیداتیو مرتبط باشد .به هر حال

الکترون از چرخه انتقال الکترون جدا و با مولکولهای

تفاوت مقدار  MDAدر این پژوهش میتواند برخاسته از

اکسیژن واکنش میدهد و در نتیجه احتماال به منظور

افزایش تولید رادیکالهای آزاد یا کاهش کارایی سیستم

کاهش و یا حذف فعالیت این رادیکالهای آزاد برخی

آنتیاکسیدانی در این زنان باشد .واکنش رادیکالهای آزاد
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با غشای سلولها به تولید  MDAمیانجامد که امکان

است .اما غلظتهای باالی  NOآثار مخربی دارند ،زیرا NO

اندازهگیری غیرمستقیم استرس اکسایشی را فراهم

رادیکال آزاد است و اثر تخریب اکسایشی نیز دارد .بین

میکند ( .)20از گزارشهای موجود چنین استنباط

تمرین بدنی و تشکیل  NOرابطه احتمالی وجود دارد و

میشود که بر حسب نوع و شدت فعالیت بدنی ،میزان

نوع تمرینات ورزشی از نظر شدت و مدت تمرین و مدت

آمادگی افراد و سازگاری آنان به تمرینات ورزشی ،میتوان

دوره بازیافت پس از ورزش ،از عوامل اثرگذار بر این ارتباط

افزایش ،کاهش یا عدم تغیر مقدار  MDAرا پس از ورزش

است.

انتظار داشت .در همین زمینه ،حامدینیا و همکاران نشان

از طرفی ،نتایج این تحقیق نشان داد بین اثر هشت

دادند که یک جلسه ورزش هوازی واماندهساز تاثیر

هفته فعالیت هوازی و مقاومتی بر کلسترول،

معناداری بر شاخص  MDAدر دانشجویان ورزشکار ندارد

تریگلیسیرید LDL ،پالسما ،در دختران چاق تفاوت

(.)21

معناداری وجود نداشت .با وجود این ،اثر هشت هفته
یکی دیگر از شاخصهای ارزیابیشده در این

تمرین هوازی بر  HDLآزمودنیها در مقایسه با گروه

پژوهش ،مقدار نیتریک اکساید بود که هشت هفته تمرین

کنترل معنادار بود .همچنین در این پژوهش هشت هفته

هوازی و مقاومتی بر افراد گروه تجربی تفاوت معناداری را

تمرین هوازی و مقاومتی در  VLDLپالسما اثر معناداری را

نسبت به گروه کنترل در این فاکتور ایجاد نکرد .بررسیها

در دو گروه در مقایسه با گروه کنترل ایجاد کرد .افزایش

حاکی از آن است که بیان  mRNAآنزیم نیتریک اکساید

کلسترول سبب رسوب در دیواره عروق ،سخت شدن عروق

سنتاز و میزان فعالیت آن میتواند توسط هورمونهای

و افزایش فشار خون و بیماریهای قلبی میشود (.)24

استروئیدی تنظیم شود .استروژن موجب افزایش بیان این

بروز بیماریهای کرونر قلب در فردی که دارای کلسترول

آنزیم و تولید نیتریک اکساید میشود .از سوی دیگر ،در

بیش از  250میلیگرم در  100میلیلیتر پالسما است

بیشتر مقاالت گزارش شده است که پروژسترون موجب

حدود پنج برابر بیش از فردی است که میزان کلسترول

کاهش فعالیت آنزیم نیتریک اکساید سنتاز و در نتیجه

خونش کمتر از  200میلیگرم درصد میلیلیتر پالسما

کاهش تولید نیتریک اکساید میشود ( .)22عدم سنجش

است .از طرفی با افزایش سن ،میانگین میزان کلسترول

این هورمونها و اثر احتمالی آنها بر این فاکتورها را باید

خون افزایش پیدا میکند ( .)25در مقابل ،میزان باالی

در نظر گرفت .کاظم و همکاران نیز تاثیر دو برنامه تمرینی

 HDLو میزان پایین  LDLشخص را با خطر کمتری مواجه

با شدت متفاوت بر سطوح اکسید نیتریک پالسمایی بر

میکند HDL .پاککننده کلسترول از دیواره سرخرگ و

 57فوتبالیست را بررسی کردند و به این نتیجه دست

انتقال آن برای متابولیزه کردن در کبد است .نسبت

یافتند که میزان اکسید نیتریک متعاقب برنامه تمرینی

کلسترول تام به  HDLممکن است بهترین شاخص خطر

شدید کاهش معناداری یافت ،در حالی که برنامه تمرینی

برای سرخرگ کرونر باشد .تحقیقات نشان داده است که

سبک باعث افزایش سطح اکسید نیتریک پالسمایی شد.

فعالیت بدنی خطر مرگومیر مربوط به بیماری قلبی را

پس میتوان گفت که برنامه تمرینی سبک با شدت

کاهش میدهد .فعالیت بدنی با تعدیل چربیها و

متوسط موجب افزایش اکسید نیتریک و بهبود عملکرد

لیپوپروتئینهای سرم ،خطر بیماریهای قلبی عروقی و

اندوتلیال عروقی میشود ( .)23غلظت کم  NOباعث

مرگومیر را کاهش میدهد .رشید لمیر در تحقیقی که

همچنین،

تاثیر دو ماه تمرینات هوازی بر ریسک فاکتورهای قلبی

آنتیاکسیدانی برای جارو کردن رادیکالهای پراکسید

عروقی را بررسی کرد نشان داد که  8هفته تمرین

عملکرد

حفاظتی

سلولها

میشود.
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استقامتی باعث کاهش  ، LDLکلسترول تام و تریگلیسرید

هر دو گروه تمرینی تفاوت معناداری با گروه کنترل

در مردان میانسال میشود ( .)24ورزش عالوه بر کاهش

نداشت ،فقط تغییر در سطح  HDLدر گروه هوازی نسبت

 LDLاز نظر بیوشیمیایی نیز تغییرات مفیدی در ساختمان

به کنترل معنادار بود .محققان نشان دادهاند مکانیسم

 LDLبهوجود میآورد .اما در تحقیقی که توسط سردار و

تغییرات  HDL-Cمتعاقب تمرین پیچیده است ( .)30به

همکاران انجام شد ،نتایج نشاندهنده عدمتغییر در

نظر میرسد در این پژوهش شدت و مدت تمرین برای

کلسترول تام LDL ،و HDLبعد از  8هفته تمرینات منظم

تغییر معنادار  HDL-Cدر زنان چاق کافی بوده است.

در افراد دیابتی بود ،اما میزان  TGو درصد چربی کاهش

آنزیمهایی مانند لیپوپروتئین لیپاز و پروتئینهای حامل

معناداری نشان داد ( .)26محققان واکنش  HDLبه فعالیت

استر کلستریل )CETP(12نقش مهمی در تغییر غلظت

ورزشی را به چند عامل نسبت میدهند ،از جمله :شدت،

 HDL-Cبازی میکنند .لیپوپروتئین لیپاز از طریق

مدت ،آزمودنی و سطح پایه لیپوپروتئین متفاوت (.)27

هیدرولیز تریگلیسرید سرم مهمترین عامل در تغییر

گائینی و همکاران کاهش  LDL-Cرا در طی تمرین هوازی

غلظت  HDL-Cاست .افزایش غلظت  HDL-Cبعد از دوره

تناوبی و تداومی گزارش کردهاند ( .)28در حالی که در

تمرین ممکن است مربوط به کاهش غلظت فعالیت CETP

پژوهش کاسالفیلو و همکاران تمرین ورزشی کوتاهمدت

باشد CETP .مسئولیت حمل چربیها در ملکول  HDL-Cو

بر سطح سرمی و خواص  HDLدر بیماران سندرم

سایر لیپوپروتئنها را بر عهده دارد .کاهش  CETPمنجر به

متابولیک تغییری در  LDLایجاد نکرد ( .)29از نظر

کاهش کاتابولیسم  HDL-Cاست و سرانجام غلظت HDL-C

سازوکارهای درگیر در روند کاهش میزان  LDLمیتوان

را افزایش میدهد (.)31

گفت اجرای فعالیتهای ورزشی موجب افزایش فعالیت

بهطور کلی ،نتایج این پژوهش نشان داد تمرین

کاتابولیسم

هوازی موجب افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی

لیپوپروتئینهای غنی از تریگلیسرید میشود .بافتهای

شد .بهطور خالصه با توجه به نتایج این تحقیق ،به نظر

چربی دارای مویرگهای متعدد و اعصاب خودمختار

میرسد تمرین هوازی میتواند موجب ایجاد تغییرات

هستند .از این رو همه اعمال متابولیک آنها توسط عوامل

قابلتوجه در دستگاه اکسایشی و ضداکسایشی بدن شود

هورمونهای تیروئیدی ،جنسی و عصبی کنترل میشود و

و با تعدیل نیمرخ لیپیدی ،خطر بیماری قلبی عروقی در

تنها یک علت را نمیتوان برای افزایش و یا کاهش یک

افراد چاق را کاهش دهد.

آنزیم

لیپوپروتئین

لیپاز

و

موجب

متغیر ذکر کرد ( .)29یکی از علل مهم افزایش لیپولیز،
تحریک گیرندههای بتاآدرنرژیک است که در تمرین هوازی
کاهش مییابد و در نهایت منجر به افزایش لیپولیز میشود.
افزایش لیپولیز باعث میشود بر مقدار کلسترول
غیراستریفیه ذرات  LDL-Cافزوده و از مقدار پروتئین این
ذرات کاسته شود .این مسأله موجب افزایش قطر ذرات
 LDL-Cو کاهش چگالی آنها میشود .بنابراین کاهش ذرات
 LDL-Cدر اثر فعالیتهای ورزشی میتواند نشاندهنده اثر
مثبت ورزش بر دستگاه قلبی عروقی باشد ( .)28بررسیها
نشان داد که سطح کلسترول ،تریگلیسرید و  LDL-Cدر
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Body mass index
2 Reactive oxygen species
3 Superoxide dismutase
4 Malondialdehyde
5 Nitric Oxide
6 Unit SOD/ mg of protein
7 μmole nitrite/ mg of protein
8 Wills
9 Hadley and Draper
10 Thiobarbituric Acid Reactive Substances
11 nmole MDA/ mg of protein
12 Cholesteryl ester
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Purpose: The aim of this study was to compare the effect of eight weeks aerobic and resistance training on
oxidant, antioxidant status and lipid profile in obese girls
Methods: Thirty obese girls (age 30±5years, height 1.60±2m, weight 85.23±6.7kg, Body mass index 3133kg/m2) were divided randomly into three aerobic exercise, resistance and control groups. Experimental
groups of aerobic exercise performed on a treadmill by 60 to 75% of heart rate reserve and intensity
resistance training 55 to 75% 1RM for 8 weeks. Blood samples of the subjects before and after 48 hours of
training and 12 hours of fasting protocols were collected. Data analysis using ANOVA and Tukey post hoc test
was conducted at P≤0.05.
Results: Aerobic training significantly reduced the level of malondialdehyde and significantly increased
superoxide dismutase and total antioxidant capacity of plasma in obese girls (P≤0.05). However, there was
no difference between the effect of eight weeks aerobic and resistance training in plasma nitric oxide, in
obese girls (P=0.069).
Conclusions: It seems aerobic training can make significant changes in the body oxidative and anti-oxidative
and adjusting lipid profile, reduce risk of cardiovascular disease in people with obesity.
Key words: Training, Oxidant, Antioxidant, Lipid profile, Obese girls
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