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زمینه و هدف :از جمله آنزیمهای اکسیداتیو در موجودات زنده ،سوپراکسید
دیسموتاز( )SODمیباشد که در تولید  H202نقش دارد .پروتئین شوک گرمایی 07
( )HSP70نیز درشرایط استرس ایجاد شده و اثرات ضد التهابی دارد و منجر به
حافظت هسته سلولها وغشای لیپیدی در مقابل آسیب اکسیداتیو میشود .هدف از
انجام این تحقیق ،تعیین اثر شش هفته تمرین استقامتی و مصرف مکمل سیلی مارین
بر  SODو  HSP70پالسمایی دانشجویان مرد غیرورزشکار است.
روش بررسی:در این مطالعه دانشجویان مرد دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس مورد
بررسی قرار گرفتند .آزمودنی ها ی این تحقیق شامل  23مرد غیر ورزشکار با میانگین
سنی  37±3بود که به صورت تصادفی انتخاب گردیدند .آزمودنیها به چهار گروه
هشت نفری شامل :استقامتی( ،(Eاستقامتی و مصرف سیلیمارین( ،)ESسیلی
مارین( )Sو کنترل( )Cتقسیم شدند.نتایج این تحقیق به وسیله آزمون  tو آنالیز
واریانس یک طرفه مورد اندازه گیری قرار گرفت .برای تعیین اختالف بین گروهها از
آزمون توکی مورد استفاده قرار گرفت که نشان دهنده تغییرات معنی دار در هر یک از
گروهها بود.
یافتهها :بررسی SODو  HSP70در گروه های آزمودنی در دو مرحله قبل و بعد از
تمرین نشان داد که این مقادیر به ترتیب افزایش و کاهش معنیدار ی در گروه  ESو
 Sداشت( .)P≥7/70بررسی متغییرهای وابسته نشان داد سطوح  SODبین هر کدام از
گروههای آزمودنی تفاوت معنیداری نداشت اما مقادیر  HSP70بین گروههای
آزمودنی معنیدار بود .نتایج آزمون توکی نشان داد که این مقادیر بین گروه S-Eو S-
 ESمعنیدار بود.
نتیجهگیری :نتایج این تحقیق نشان داد که شش هفته تمرینات استقامتی منتخب و
مصرف مکمل سیلی مارین باعث افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن میگردد.
کلید واژگان :تمرینات استقامتی،سیلی مارین،سوپراکسید دیسموتاز و پروتئین شوک
گرمایی . 07

دریافت مقالۀ اصالحشده9394/4/95 :
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مقدمه
موجودات زنده برای محدود کردن اثرات مضر

ایسکمی ،هیپوکسی ،تخلیۀ انرژی ،اسیدوز ،عفونتهای

رادیکالهای آزاد به دستگاه آنتی اکسیدانی نیاز دارند.

ویروسی و بیماریهای خودایمنی نیز باعث القای تشکیل

دامنۀ ضد اکسایشی فعال در بدن شامل آنتی اکسیدانهای

 HSPمیگردد ( .)9 ،8تمرینات بدنی نیز مانند این

آنزیمی درونزا و آنتی اکسیدان غیر آنزیمی موجود در

محرکها باعث تولید  HSPمیگردد ( .)0پروتئینهای

وعدههای غذایی میباشد ( .)4 ،1یکی از آنزیمهای آنتی

شوکی گرمایی باعث محافظت هستۀ سلولها و غشای

اکسیدان سوپراکسید دیسموتاز ( Superoxide

لیپیدی در مقابل آسیب میگردد ( .)9پروتئین شوکی

آنزیم

گرمایی  07حساسترین گروه این پروتئینها به دما می-

میتوکندریایی است و همراه با آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز،

باشد و برای عملکرد و بقای سلول بعد از استرسها مهم

نقشی مهمی را در پیشگیری از اکسایش و تخریب غشای

است .این پروتئین میتواند در پاسخ به شرایط استرسی

میتوکندریها ایفا میکند ( .)3فعالیتهای ورزشی از یک-

فیزیولوژیک مانند تمرینات بدنی شدید آزاد گردد (.)9 ،0

سو با افزایش فشار اکسایشی همراه است و احتمال

یکی از مکملهای غذایی  -دارویی که بعضاً

تشکیل رادیکالهای آزاد را افزایش میدهد ،اما از طرف

خاصیت ضد التهابی آن به اثبات رسیده ،گیاه خار مریم

دیگر با القای آنزیمهای ضد اکسایشی ،سبب کاهش

است .خار مریم یکی از این گیاهان دارویی است که

)SOD-Dismutase

که

میباشد

یک

رادیکالهای آزاد میگردد (.)0 ،2 ،1

ترکیبات اصلی

آن را مخلوطی از فالونولیگنانها ،با نام

بسیاری از انواع سلولها برای مقابله با اکسیدانها و

کلی سیلی مارین تشکیل میدهند .سیلی مارین ،حاوی

بهمنظور کاستن از خطر آسیب بافتی سازگاری مییابند.

طیف وسیعی از فالونولیگنان ا چون سیلی بین ،ایزوسیلی

بهعنوان مثال ،لنفوسیتها فعالیت سوپراکسیداز دیسموتاز،

بین ،سیلی دیانین ،و سیلی کریستین است ( .)11در واقع،

کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز را در پاسخ به اکسیدانها

سیلی مارین ،آنتی اکسیدانی فالونوییدی پلی فنولی طبیعی

افزایش میدهند و در جریان یک تمرین شدید میتوانند

با قابلیت پاکسازی رادیکالهای آزاد است ()9

فعالیت  ،SODکاتاالز و گلوتاتیون ردوکتاز را در

سیلی مارین فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی

عضالت اسکلتی افزایش دهند ( .)0 ،4رادیکال آزاد

پانکراس گلوتاتیون پراکسیداز ،سوپراکسید دسموتاز و

تولیدشده در مراحل اکسیداتیو طبیعی در بدن میتواند به

کاتاالز ،را افزایش میدهد ( .)0سیلی مارین دارای توانایی

 DNAو  RNAآسیب وارد کند و آنزیمها و دیگر

محافظت نرونها در برابر فشار اکسیداتیو از طریق

پروتئینها را نیز غیر فعال کند .همچنین سبب اکسیدشدن

جلوگیری از پراکسیداسیون چربی و کاهش مقدار

اسیدهای چرب در غشای سلول و واکنشهای زنجیری

گلوتاتیون است .تحقیقات نشان میدهد که تجویز سیلی

مخرب میشود که موجب ایجاد صدمات و مرگ سلولی

مارین سبب افزایش احیای گلوتاتیون و فعالیت SOD

میگردد (.)4

میگردد (.)13

پروتئینهای شوک گرمایی ( Heat Shock

تحقیقات انجامشده در زمینۀ نقش فعالیت بدنی در

 )Protein-HSPدر سیتوزول ،میتوکندری ،رتیکولوم

تولید پروتئین شوک گرمایی نشان میدهد که یک جلسه

آندوپالسمیک و هستهها ایجاد شده و در اشکال متفاوتی

تمرین دویدن طاقتفرسا بر روی نوار گردان ،تولید

دیده میشود .این پروتئین در پستانداران بر اساس وزن

 HSP70در عضلۀ اسکلتی ،لنفوسیتها و طحال را

مولکولی به انواع 97 ،07 ،07و  117کیلو دالتون تقسیم

افزایش میدهد ( .)0نتایج تحقیقات دیگر نیز نشان داد که

میشود .در شرایط استرسی متفاوت مانند شوک گرمایی،

تمرینات بدنی کوتاهمدت ( )Acute Exerciseسطوح
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سعید شیرعلی وهمکاران

 HSP70را در عضلۀ اسکلتی و ارگانهای حیاتی نظیر

 SODو پروتئین شوک حرارتی  Hsp70در خون

قلب ،کلیه و کبد افزایش میدهد (.)13 ،0

دانشجویان مرد غیر ورزشکار بررسی گردید.

تحقیقات نشان داد که هشت هفته تمرین استقامتی،
باعث افزایش مقادیر  SODبازیکنان جوان فوتبال شد.

روش بررسی

اما تحقیقات دیگر نشان داد که هشت و نه هفته تمرین

تحقیق حاضر از نوع نیمهتجربی است که به صورت

استقامتی اثری بر  SODپالسما نداشت ،ولی تحقیقی

پیش آزمون و پس آزمون اجرا شده است .جامعه آماری

هفتهای

این تحقیق شامل کلیه دانشجویان مرد غیرورزشکار بود

دیگر نیز نشان داد که تمرین استقامتی 13
توانست سبب کاهش معنادار آن گردد (.)0 ،2 ،1

که در نیمسال دوم سال تحصیلی 97 - 91در دانشگاه آزاد

سیلی مارین بهعلت آنکه یک آنتی اکسیدان قوی

اسالمی واحد چالوس واحد تربیت بدنی  1و 3را انتخاب

میباشد (چند برابر خاصیت آنتی اکسیدان ویتامین  Eرا

نمودند .نمونه آماری این تحقیق نیز شامل  23دانشجوی

دارا است) با مهار لیپید پر اکسیداسیون مخصوصاً در

پسر با محدوده سنی3

37سال می باشد که به صورت

سلولهای کبد از اختالالت متابولیسمی این سلولها

تصادفی به چهار گروه هشت نفری استقامتی ،استقامتی و

پیشگیری میکند .سیلی مارین با تحریک پروتئین سازی،

سیلی مارین ،سیلی مارین و کنترل تقسیم گردید.

موجب بازسازی سلولهای کبدی میشود .نشان داده شده

برنامۀ تمرینی گروه استقامتی و استقامتی و مصرف

است که سیلی مارین باعث افزایش گلوتاتیون ()GSH

سیلی مارین بهمدت شش هفته ،سه جلسه در هفته و هر

کبدی به مقدار  20درصد در فرد عادی میشود .این اثر

روز  00دقیقه و در روزهای زوج اجرا شد .برنامۀ تمرینی

در سلولهای معده و روده هم مشاهده شده است.

استقامتی شامل دوی تناوبی بود که در آن نسبت فعالیت

گلوتاتیون مسؤول سمزدایی طیف وسیعی از داروها ،مواد

به استرحت  1: 3بود .بدین منظور ،فعالیت بدنی در دامنۀ

و هورمونها میباشد .در نتیجه ،این افزایش گلوتاتین

ضربان قلب  00- 07درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه و

کبدی منجر به افزایش توانایی کبد در سمزدایی میشود

در زمان  3دقیقه و برنامۀ استراحت آن در دامنه  27الی

(.)0

 47درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه اجرا شد .نمونههای
در ادامه مطالعات ما بر روی مکل درمانی در

پالسمایی جهت انجام اندازهگیری فاکتورهای پالسمای

ورزشکاران و بیماران از جمله اثر زعفران و کروسین در

منتخب 34 ،ساعت قبل و بعد از آخرین جلسۀ تمرین به-

دیابت ( ،)10-10اثرات آنتی باکتریال و آنتی اکسیدان

دست آمد (.)0 ،1

لیمو( ،)10اثر ورزش کوتاه مدت و مکمل سیلیمارین بر

پس از شرح کامل موضوع ،فرم رضایتنامه و

سیستم ایمنی ( ،)18اثر ورزش پالیومتریک و مکمل

پرسشنامۀ سالمت از آزمودنیها اخذ گردید .جهت

دارواش بر سیستم ایمنی ( ،)19اثر مکمل خرفه بر سیستم

بررسی وضعیت مقدار معمول دریافت مواد غذایی روزانه

آنتی اکسیدان ( )37و اثر ورزشهای استقامتی و مقاومتی

در افراد مورد مطالعه ،پرسشنامۀ  34ساعتۀ یادآمد غذایی،

بر سطح هورمونهای جنسی ( )31این مطالعه طراحی

در سه روز ابتدایی مطالعه از کلیۀ افراد گرفته شد.

گردید و با توجه به اینکه محققان در پژوهشهای خود

پرسشنامۀ  34ساعته یادآمد غذایی با استفاده از نرمافزار

توجه زیادی به تأثیرات تغذیهای و پتانسیل آنتی اکسیدانی

 Nut4آنالیز و مقدار کالری ،کربوهیدرات ،چربی و

سیلی مارین در برنامۀ غذایی افراد مختلف داشتهاند (،0

پروتئین محاسبه گردید و تا حد امکان دریافت مواد

 ،)11در مطالعۀ حاضر اثر شش هفته تمرین استقامتی و

غذایی و مقادیر مصرف میوه و سبزیها کنترل گردید و

مصرف سیلی مارین بر آنزیمهای اکسیداتیو خصوصاً

آزمودنیها در زمان تمرین از مصرف مکملهای گیاهی
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منع شدند .نتایج پرسشنامۀ  34ساعت یادآمد در جدول

مارین موجب کاهش معنادار وزن (7/748 ،P=7/720

 1آورده شده است.

= ،)Pشاخص تودۀ بدنی ( )P=7/777 ،P=7/771و

در این تحقیق از خار مریم ،با گلهای صورتی
استفاده گردید که از منطقۀ ساحلی شهرستان چالوس
جمعآوری گردید .به اینصورت که بعد از خشک شدن
گیاه و جدا کردن موارد زاید ،گل گیاه خار مریم با آسیاب

درصد وزن تودۀ چربی ( )P=7/777 ،P=7/777گردید.
مقادیر متغیرهای منتخب در جدول  3نشان داده شد.
 -1تجزیه و تحلیل در دو مرحلۀ قبل و بعد از
تمرین در مقادیر  SODدر گروههای آزمودنی

برقی به پودر ریز تبدیل میگردد .در تهیۀ عصاره آبی ،از

تجزیه و تحلیل دادههای  SODدر گروههای

آب مقطر استریل بهعنوان حالل استفاده میگردد.

منتخب در دو مرحلۀ قبل و بعد از تمرین نشان میدهد

هنگامیکه دمای آب مقطر به  07تا  87درجه سانتیگراد

که این مقادیر تنها در گروه استقامتی و سیلی مارین و

رسید به ارلن محتوای پودر اضافه میگردد .سپس در ارلن

سیلی مارین معنادار بود ()P=7/778 ،P=7/729؛ در

را با فویل پوشانده و در داخل بن ماری  07درجه قرار

حالیکه تغییرات در گروه استقامتی معنادار نبود

میدهیم .پس از  34ساعت ،ارلن را از داخل بن ماری

(( )P=7/331نمودار .)1

خارج کرده و مخلوط داخل ارلن را فشرده و صاف می-
نماییم و عصارۀ آن را خارج میکنیم .عصارۀ آبی

 -3تجزیه و تحلیل فرضیهها در دو مرحله قبل و
بعد از تمرین در مقادیر  HSP70در گروههای آزمودنی

استخراجشده از گیاه خار مریم در این تحقیق ،به مقدار 0

تجزیه و تحلیل دادههای  HSP70در گروههای

میلیگرم به کیلوگرم وزن بدن در هر روز برای گروه

استقامتی ،استقامتی و سیلی مارین ،سیلی مارین و کنترل

استقامتی و مصرف سیلی مارین و گروه سیلی مارین که

در دو مرحله قبل از تمرینات و بعد از تمرینات نشان

فعالیت بدنی انجام نمیدادند مصرف شد (.)0

میدهد که تغییرات در گروه استقامتی و سیلی مارین و

در پژوهش حاضر و برای اطمینان از طبیعی بودن
دادههای گروهها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و
برای یکسان بودن واریانس گروههای موجود از آزمون
لوین استفاده گردید .همچنین جهت آزمون فرضیهها و

گروه سیلی مارین معنادار بود ()P=7/730 ،P= 7/710
(نمودار .)3
 -2مقایسۀ میانگین  SODدر بین گروههای
آزمودنی

مقایسۀ تفاوت میانگین گروهها در مرحلۀ پیش آزمون

نتایج تحلیل واریانس یکطرفه ( SODدادهها بر

نسبت به مرحلۀ پس آزمون از تست  tهمبسته استفاده

اساس تفاضل پیش آزمون و پس آزمون) در گروهها نشان

گردید .جهت آزمون فرضیههای تحقیق و مقایسۀ

میدهد که بین گروههای پژوهشی تفاوت معناداری وجود

میانگینهای آزمودنیها ،تفاضل پیش آزمون و پس آزمون

ندارد (( )P=7/110جدول .)2بهعبارت دیگر ،تفاوت

در سه گروه بهوسیلۀ آنالیز واریانس یکطرفه مورد تجزیه

معناداری بین تأثیر شش هفته تمرین استقامتی ،استقامتی و

و تحلیل قرار گرفت و در صورت معنادار بودن تفاوت

سیلی مارین و کنترل بر سطوح  SODپالسمای مردان

میانگینها ،از آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید.

جوان غیر ورزشکار وجود ندارد.
 -4مقایسۀ میانگین  HSP70در بین گروههای
آزمودنی

یافتهها
نتایج بررسی دریافت غذایی در جدول  1ارائه شده

نتایج تحلیل واریانس یکطرفه ( HSP70دادهها

است .نتایج تحقیق نشان داد که شش هفته تمرینات بدنی

بر اساس تفاضل پیش آزمون و پس آزمون) در گروهها

منتخب در گروه استقامتی و استقامتی و مصرف سیلی

نشان میدهد که بین گروههای آزمودنی تفاوت معناداری
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وجود دارد (( )P=7/777جدول  .)4نتایج آزمون تعقیبی

تمرین استقامتی و مصرف سیلی مارین -سیلی مارین

توکی نشان میدهد که تفاوت میانگینها در بین گروه

( )P=7/777معنادار بود.

تمرین استقامتی -سیلی مارین ( )P=7/777و گروه
جدول  :9میانگین و انحراف معیار دریافت روزانۀ انرژی و درشت مغذیها از رژیم غذایی شرکتکنندگان ()n=32
میانگین انحراف معیار
متغیر
1027±817
انرژی (کالری در روز)
340±90
کربوهیدرات (گرم در روز)
00
کربوهیدرات (درصد)
04±23
پروتئین (گرم در روز)
12
پروتئین (درصد)
09±24
چربی (گرم در روز)
27
چربی (درصد)

متغیر
سن (سال)

قد (متر)

وزن (کیلوگرم)

شاخص تودۀ بدنی (کیلوگرم بر
مربع متر)
وزن تودۀ چربی (درصد)

سوپراکساید دیسموتاز ( نانوگرم
بر میلی لیتر)
( HSP70نانوگرم بر میلیلیتر)

جدول :2اندازههای مرفولوژیک و متغیرهای وابستۀ تحقیق
پس آزمون
پیش آزمون
گروه
3/3±37/0
3/3±37/0
استقامتی
3/0±37/2
3/0±37/2
استقامتی و سیلی مارین
3/8±37/0
3/8±37/0
سیلی مارین
3/1±37/1
3/1±37/1
کنترل
1/03±7/70
1/03±7/70
استقامتی
1/02±7/70
1/02±7/70
استقامتی و سیلی مارین
1/07±7/78
1/00±7/78
سیلی مارین
1/00±7/70
1/00±7/70
کنترل
09/3±8/14
01/0±8/1
استقامتی
08/0±0/8
07/2±9/3
استقامتی و سیلی مارین
01/0±0/2
03/2±4/8
سیلی مارین
04/0±0/4
02/3±4/3
کنترل
32/29±2/1
34/3±3/2
استقامتی
33/93±2/8
32/48±4/1
استقامتی و سیلی مارین
32/28±4/2
32/03±3/0
سیلی مارین
34/780±4/0
32/02±2/1
کنترل
32/9±1/8
30/2±3/2
استقامتی
32/9±2/3
30/8±3/8
استقامتی و سیلی مارین
32/13±3/8
34/1±2/4
سیلی مارین
30/34±2/0
30/00±4/1
کنترل

معناداری
----------------* P=7/720
*P=7/748
P=7/18
P=7/02
* P=7/771
* P=7/777
P=7/34
P=7/409
* P=7/777
* P=7/777
P=7/790
P=7/8

304±20
398±21
232±00
389±03
42/0±11/4
39/9±13/8
20/0±14/3
44/0±17/9

P=7/331
* P=7/729
* P=7/778
P=7/08
P=7/00
* P=7/710
* P=7/730
P = 7/00

استقامتی
استقامتی و سیلی مارین
سیلی مارین
کنترل
استقامتی
استقامتی و سیلی مارین
سیلی مارین
کنترل

308±42
340±04
303±07
272±08
44/9±17/2
28/0±14/0
47/4±10/9
41/3±11/8

*معناداری در سطح P≤ 7/70
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303 289

*245 298

میانگینها(نانوگرم بر میلی
لیتر)

*323
262

278 264

400

200

قبل از تمرین
بعد از تمرین

0
سیلی مارین

کنترل

استقامتی

استقامتی و
سیلی مارین

نمودار  :9سطوح  SODدر گروه استقامتی ،استقامتی و سیلی مارین ،سیلی مارین و کنترل (* مرحله معنادار را نشان میدهد).

*29.9

40

قبل از تمرین

20

بعد از تمرین

0
سیلی مارین

کنترل

استقامتی

استقامتی و
سیلی مارین

میانگینها(نانوگرم بر میلی
لیتر)

41.2 44.5

*37.6

40.4

38.7

44.9 43.7

60

نمودار  :2سطوح  HSP70در گروه استقامتی ،استقامتی و سیلیمارین ،سیلی مارین و کنترل (* مرحلۀ معنادار را نشان میدهد).

جدول :3نتایج تحلیل واریانس یکطرفۀ SOD
آماره

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

بین گروهها

03900/221

2

12329/228

داخل گروهها

334203/740

38

0098/097

مجموع

300279/200

21

-

F

3/770

معناداری

P=7/110

جدول  :4نتایج تحلیل واریانس یکطرفه HSP70
آماره

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

بین گروهها

10433/390

2

2800/004

داخل گروهها

13224/002

38

203/080

مجموع

30000/70

21

-

F

17/038

*معناداری در سطح P≤ 7/70
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بحث
شش هفته برنامۀ تمرین استقامتی منتخب در این

پروتئینی مرتبط دانست که در نهایت با تولید کمتر

تحقیق ،باعث تغییرات اندک در مقادیر  SODشد.

پروتئین شوک گرمایی همراه است ( .)14 ،17پروتئینهای

تحقیقات گذشته نشان داد که شش و نه هفته تمرین

شوک گرمایی  ،07سلول را در برابر فشار استرسی حفظ

استقامتی اثری بر  SODپالسما نداشت و تحقیقی دیگر

مینماید ( .)14این پروتئین باعث کمک به سیستم ایمنی

نیز نشان داد که تمرین استقامتی  13هفتهای سبب کاهش

بدن و افزایش دفاع آنتی اکسیدانی و همچنین سبب

معنادار  SODگردید ( .)4 ،3نتایج این تحقیق نشان داد

کاهش تولید رادیکالهای آزاد ناشی از فعالیت ورزشی

که تمرینات منتخب در گروه استقامتی و سیلی مارین

میگردد ( .)13بهعبارت دیگر ،پروتئینهای HSP70

باعث افزایش  31درصدی در مقادیر  SODگردید.

میتواند از سلولها در برابر فشار گرمایی و فشار

تحقیقات مختلف نیز نشان داد که تمرینات بدنی بههمراه

اکسیداتیو حفاظت کند ( .)8احتماالً بهدلیل مصرف مکمل

مصرف مکمل سیلی مارین باعث افزایش فعالیت

سیلی مارین در این تحقیق و ظرفیت آنتی اکسیدانی باالی

آنزیمهای اکسایشی در سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی بدن

آن ،فشار اکسیداتیو و در نتیجه فشار گرمایی نیز کاهش

میگردد و مقدار  SODعضله و پالسما افزایش مییابد و

داشت.

از طریق افزایش دفاع آنتی اکسیدانی ،منجر به کاهش

مقادیر  HSP07در گروه استقامتی این تحقیق،

استرس اکسیداتیو میگردد ( .)0 ،1سیلی مارین ممکن

تغییرات اندکی را نشان داد که احتماالً بهعلت کم بودن

است بهطور مستقیم فشار اکسایشی  H2o2و رادیکال-

دورۀ زمانی و شدت تمرینات استقامتی ،محرک

های آزاد تولیدشده از  H2o2راکاهش دهد .به این

فیزیولوژیکی موجب القای این پروتئین نشده است .البته

ترتیب ،میتوان نتیجه گرفت که سیلی مارین ممکن است

این کاهش را به سازگاری در اجرای تمرینات با حجم،

دارای اثرات آنتی اکسیدانی باشد و منجر به تعادل بهینۀ

شدت و دورۀ کوتاهمدت آن نیز میتوان نسبت داد.

بین فشار اکسیداتیو ناشی از تمرینات و حمایت از آن

شرایط تمرینی ،پاسخهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی

شود ( .)0 ،4تحقیقات نشان میدهد که بهدلیل وجود

متفاوتی را ایجاد میکند .برای مثال ،در هنگام برنامۀ

فالوونوئیدهایی مانند سیلیمارین و سیلیبین ،در خار مریم،

تمرینی شدید ،غلظت الکتات پالسما افزایش و بهدنبال آن

بهعنوان آنتی اکسیدانهای قوی و پاککنندههای

 PHپالسما کاهش مییابد .احتماالً فشارهای استرسی

رادیکالهای آزاد ،دارای اثرات آنتی اکسیدانی میباشد (،0

بیشتری بر عضله وارد میشود که بهدنبال آن منجر به

 .)9در مطالعات حیوانی که در آن موشها تحت استرس

تولید بیشتر  HSP70میگردد ( .)14 ،0تحقیقات نشان

فعالیت بدنی قرار گرفتند ،سیلیبین توانست با محافظت

داد که بعد از سه هفته تمرین استقامتی و سیلی مارین

آنتی اکسیدانی معنادار ،از مسمومیت کبدی جلوگیری کند

شدید ،میزان  HSP70افزایش معناداری یافت (.)0

(.)11

تمرینات شدید ممکن است دلیل مهمی بر افزایش
نتایج این تحقیق نشان میدهد که مقادیر HSP70

تحریک پاسخ  HSP70از طریق افزایش دمای عضله و

در گروه استقامتی و سیلی مارین توانست کاهش 27

فشارهای وارده بر عضله باشد و شدت پروتکل تمرینی را

درصدی داشته باشد .کاهش مقادیر  HSP70در این

عامل بسیار تعیینکننده در تغییرات  HSP70دانستهاند

گروه را میتوان به دارا بودن اثرات آنتی اکسیدانی

(.)13 ،8

سیلیمارین مرتبط دانست که به کاهش استرس و فشار در

همچنین نتایج این تحقیق نشان میدهد که برنامۀ

سطح سلولی و کاهش تخریب و از بین رفتن سطوح

تمرینات استقامتی در گروه استقامتی و گروه استقامتی و
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مصرف سیلی مارین باعث کاهش وزن ،شاخص تودۀ

تحقیقات نشان داده است که سیلیمارین دارای

بدنی و درصد تودۀ چربی میگردد که این کاهش احتماالً

اثرات آنتی اکسیدانی در پالکتهای انسانی نیز است .در

با کاهش سرمی  HSP70در ارتباط است.

مطالعات انسانی نیز در بیماران دارای سیروز الکلی

با توجه به اینکه  HSP70مستقل از تغییرات دمایی

( ،)Alcoholic Cirrhosisسیلیمارین سبب افزایش

و در پاسخ به طیف وسیعی از عوامل استرسزا مانند:

سطوح  SODاریتروسیتها و لنفوسیتها و از این طریق

استرس اکسیداتیو ،عدم تعادل کلسیمی ،تخلیه گلوکز و

افزایش اثرات آنتی اکسیدانی شد (.)11 ،9

گلیکوژن یا کاهش فراهمی گلیکوژن ،کاهش  PHپالسما،

در مجموع ،شش هفته تمرینات استقامتی منتخب

فعالیت بدنی و برخی هورمونهای استرسی مانند

در این تحقیق بههمراه مصرف مکمل سیلی مارین ،با

کورتیزول و کاتکوالمینها نیز تولید میگردد و این عوامل

سازگاری عضالنی ایجادشده احتماالً باعث کاهش آسیب

رابطۀ مستقیمی با حجم و شدت تمرین دارند (.)12 ،0

عضالنی ،شاخصهای التهابی و سایتوکاینها میگردد و

نتایج این تحقیق نشان میدهد که برنامۀ تمرینی استقامتی

این عوامل با کاهش میزان پاسخ پروتئینهای شوک

و سیلی مارین احتماالً فشارهای استرسی بیشتری بر

گرمایی در گردش پالسما در ارتباط است.

عضله وارد میکند و بهدنبال آن منجر به افزایش اندک
تولید  HSP70میگردد (.)12

نتیجهگیری

تحقیقات نشان داده است که سطح سرمی HSP70

در تحقیق حاضر ،فشار تدریجی تمرین در جلسات

نقش چندگانهای در حفظ هومئوستاز فیزیولوژی بدن

تمرینی توانست فشار زیادی بر مسیرهای تولید رادیکال

بازی میکند و میتواند بهعنوان محافظ سلولی درونزاد

آزاد ایجاد کند .سیلی مارین با دارا بودن ترکیبات

درنظر گرفته شود .البته در نتایج این تحقیق که فعالیت

فالونوئیدی بهعنوان یک مکمل ضد اکسایشی مطرح می-

استقامتی و مکمل سیلی مارین مصرف گردید .نتایج این

گردد .بر طبق تحقیقات گذشته ،سیلی مارین میتواند

تحقیق نشان میدهد که با تعدیل محرک استرسی ،سطح

نورونها را در مقابل فشار اکسیداتیو از طریق جلوگیری

سرمی  HSP70کاهش مییابد .در واقع ،کاهش تولید

از پراکسیداسیون لیپید و جلوگیری از کاهش مقدار

 HSP70زمینۀ افزایش عوامل پیش التهابی را زیاد میکند

گلوتاتیون محافظت نماید (.)4 ،3

( .)12 ،8
از آنجایی که جریان خون متعاقب تمرینات ورزشی

قدردانی

افزایش مییابد ،در نتیجه میزان رساندن مواد غذایی و

در این تحقیق الزم است از دانشجویان ترم دوم

اکسیژن مورد نیاز جهت سوخت و ساز بدن نیز بیشتر

تربیت بدنی سال تحصیلی  91-1297دانشگاه آزاد

میگردد ،بنابراین افزایش اکسیژنرسانی به عضالت امکان

اسالمی واحد چالوس و اساتید دانشگاه آزاد چالوس که

ایجاد گونههای فعال اکسیژن را به وجود خواهد آورد

در این تحقیق اینجانب را همراهی نمودند ،تشکر نمایم.

(.)4
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Abstract
Background and Objective: One of the antioxidant enzymes
in Organisms is (SOD), which is involvedin the production
ofH202. HeatShock Protein70 (HSP70) created in stress
conditions
and
It
has
anti-inflammatory
effects
andtoprotectcellsagainst oxidative damageto nucleus and lipid
cell membrane. The purpose of this study was to determine the
effects of six weeks of endurance training and Silymarin
supplementation on SOD and HSP inof unathletes men
students.
Subjects and Methods: in this study students of all Islamic
Azad University of chalous branch were investigated. The
subjects in this study was concluded of 32 unathletes male with
age of 20±2years was selected from randomly. Subject selection
of samples in four groups of 8 individuals included: endurance
(E), endurance and Silymarin consumption (ES), Silymarin
consumption (S) and control (C). Results by The t-test and oneway analysis of variance were used. To determine the difference
between the groups, Tukey test was used to show the significant
changes in each of the groups.
Results: The study of SOD and HSP70 in subject groups
before and after training show that these values were in order
significant increase and decrease in ES and S groups
(p≤0/05).Studies of Dependent variables show that levels of
SOD between any of the groups of subjects no significant
difference but amounts of HSP70 between subject groups were
significant. Tukey's test showed that the values Between E-S
and ES-S was significant.
Conclusion: The results of this study showed that six weeks of
selected endurance training and Silymarin supplement
consumption Cause of Increase the antioxidant capacity of the
body.
Keyword: Endurance training, Silymarin, superoxide dismutase
and heat shock protein.
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