(مقاله پژوهشي)

تاثير  6هفته تمرين هوازي به همراه مصرف کلرال بر شاخصهاي پراکسيداسيون ليپيدي
و ظرفيت تامآنتياکسيداني مردان چاق غيرفعال به دنبال يک جلسه فعاليت
واماندهساز
پرستو مالزاده ،1اصغر توفيقي ،*2سولماز بابايي

3

 -7کارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي.
 -3دانشيار گروه فيزيولوژي ورزشي.
 -3استاديار گروه فيزيولوژي ورزشي.

7و-3گروه فيزيولوژي ورزشي و حرکات اصالحي،
دانشکده علوم ورزشي ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ايران.
- 3گروه علوم ورزشي؛ دانشکده علوم انساني ،دانشگاه
مراغه ،مراغه ،ايران

* نويسنده مسئول:
اصغر توفيقي؛ گروه فيزيولوژي ورزشي و حرکات
اصالحي ،دانشکده علوم ورزشي ،دانشگاه اروميه ،اروميه،
ايران.

چکيده

زمينه و هدف :فعاليت ورزشي واماندهساز موجب افزايش توليد راديکالهاي آزاد و بروز
فشار اکسايشي در بدن ميشود .هدف از مطالعهي حاضر بررسي تاثير تمرينات هوازي به
همراه مصرف مکمل کلرال بر شاخص پراکسيداسيون ليپيدي و ظرفيت تام آنتياکسيداني
مردان چاق غيرفعال به دنبال يک جلسه فعاليت واماندهساز بود.
روش بررسي :مطالعهي حاضر از نوع نيمه تجربي با طرح پيشآزمون ـ پسآزمون با گروه
کنترل بود .نمونه آماري شامل  04نفر از مردان چاق دانشگاه اروميه با ميانگين سني ± 6/17
 ،33/3وزن  746/43 ± 70/40و شاخص توده بدني  33/71 ± 37/74بود که به روش
تصادفي در چهار گروه (ورزش ،مکمل ،ورزش  +مکمل و کنترل) قرار گرفتند .نيم ساعت
قبل و بالفاصله بعد از تست ورزشي بروس خونگيري به عمل آمد و به دنبال  6هفته تمرين
هوازي و مکملگيري کلرال آزمودنيها در تست مجدد و خونگيري شرکت کردند و متغيرهاي
سوپراکسيد ديسموتاز ،کاتاالز ،گلوتاتيون پراکسيداز ،مالون دي آلدئيد و ظرفيت آنتي
اکسيداني اندازهگيري شد .دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS20و آزمون تحليل واريانس
با اندازهگيريهاي مکرر بررسي شد.
يافتهها :نتايج نشان داد فعاليتهاي ورزشي واماندهساز به طور معناداري موجب افزايش ميزان
مالونديآلدئيد ،سوپراکسيدديسموتاز،گلوتاتيون پراکسيداز و کاتاالز آزمودنيها ميشود و
انجام تمرينات هوازي به همراه مصرف مکمل کلرال سبب کاهش معنيدار اين شاخصها
ميشود و همچنين ظرفيت تاماکسيداني را باال ميبرد(.)P>4/40
نتيجهگيري :يافتهها نشان داد انجام تمرينات هوازي و مصرف کلرال در مردان چاق غير فعال
ميتواند از آسيب اکسايشي ناشي از تمرين واماندهساز پيشگيري کند.

تلفن44777700061417 :

 Email: a.tofighi@urmia.ac.irواژگان کليدي :پراکسيداسيونليپيدي ،ظرفيت تامآنتياکسيداني ،کلرال ،مردان چاق ،تمرين
هوازي.

دريافت مقاله9311/7/23 :

دريافت مقاله اصالحشده9311/91/21 :
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مقدمه
در سراسر دنيا چاقي به عنوان يک مشکل سالمتي در

با افزايش شدت فعاليت بدني به خصوص تمرينات

نظر گرفته ميشود و بيش از يک ميليارد نفر در سراسر دنيا به

شديد هوازي ،استرس اکسيداتيو ،پراکسيداسيون ليپيدي و

اضافه وزن يا چاقي مبتال هستند( .)7چاقي دليل  33درصد از

عدم کفايت سيستم دفاعي آنتياکسيداني بروز ميکند (.)6

موارد افزايش خطر مرگ و مير بوده و با گسترش اختالالت

تمرينات ورزشي موجب توليد راديکالهاي آزاد در عضالت

متابوليکي و هومئوستاز انرژي همراه است و با بروز التهاب

اسکلتي و بافتهاي ديگر بدن ميشود ،چنانچه آسيبهاي

مزمن ،استرس اکسايشي ،توليد راديکالهاي آزاد و ديگر

استرس اکسيداتيو ممکن است ،در طول تمرين و به ويژه بعد

گونههاي اکسيژن فعال ( )ROSهمراه است و تجمع چربي

از تمرينات شديد و کوتاه مدت انفجاري ،به اوج برسد چرا

در بدن با هايپوکسي سلولي ،افزايش پراکسيداسيون ليپيدي و

که استرس اکسايشي و توليد راديکالهاي آزاد ميتواند تحت

در نتيجه با استرس اکسايشي در افراد چاق مرتبط است(.)3

اثر هر عاملي که افزايش مصرف اکسيژن را به دنبال داشته

راديکالهاي آزاد ،گونههايي با نيمه عمر خيلي کوتاه و با

باشد بيشتر شود ( .)1،7هنگام فعاليتهاي ورزشي شديد،

واکنشگري خيلي قوي هستند که تمايل به جابهجا شدن در

ميزان اکسيژن تا نهايت مرزهاي زيستي موجود افزايش مي

بدن دارند تا با الکترون مولکول ديگر بدن واکنش دهند و بر

يابد و اين يکي از عواملي است که ميتواند توليد راديکالهاي

روي قسمتهاي متفاوت سلول از جمله اسيدهاي نوکلئيک،

آزاد را افزايش دهد( .)1،7تحقيقات نشان دادند که افراد چاق،

پروتئينها ،ليپيدها و  DNAاثر گذاشته و آنها را اکسيد کنند

از سطح باالتري از راديکالهاي آزاد برخوردار هستند.

و ميتوانند سر منشا بسياري از بيماريها از جمله چاقي،

سليماني همکاران( ،)3477در اين راستا تحقيقي در رابطه با

سرطان و پيري باشد (.)3

فشار اکسايشي در افراد چاق انجام دادند و به اين نتيجه

گونههاي فعال اکسيژن ،از طريق شبکه آنزيمي پيچيده

رسيدند که فشارهاي اکسايشي ناشي از چاقي در سندرم

و مولکولهاي آنتياکسيداني مانند سوپراکسيد دسموتاز

متابوليکي ناشي از چاقي مانند چربي خون ،بيماري قلبي و

( ،)SODکاتاالز( ،)CATگلوتاتيون پراکسيداز ( ،)GPXکه

فشار خون رابطهي مستقيم دارد ( .)7با اين حال استرس

مسئول مصرف گونههاي فعال اکسيژن ميباشد ،کنترل ميشود

اکسايشي ناشي از چاقي متعاقب شرکت در فعاليتهاي

و اولين خط دفاعي در برابر حمله انواع راديکالهاي فعال

ورزشي هوازي طوالني مدت و به کارگيري مداخله تغذيهاي

اکسيژن ميباشد ( .)7،0توليد  ROSهوازي ،در شرايط تنفسي

کاهش مييابد(.)7،74

نرمال رخ ميدهد .تقريبا  3الي  0درصد از اکسيژن جريان

استفاده از طب گياهي به عنوان شيوه درماني در افزايش

يافته در دستگاه انتقال الکترون ،به آنيون سوپراکسيد و ديگر

شرايط ضداکسايشي و پاکسازي راديکالهاي آزاد توجه

گونههاي فعال اکسيژن تبديل ميشود( .)3مالون دي آلدئيد نيز

فراواني به خود معطوف کرده است( .)77يکي از مکملهاي

يک محصول مهم پراکسيداسيون ليپيدي ميباشد که در نتيجه-

گياهي که داراي خواص ضداکسايشي است و امروزه از آن

ي آسيب اکسايشي رخ ميدهد و به عنوان شاخص استرس

براي مقاصد درماني استفاده ميشود مکمل کلرال است که

اکسيداتيو شناخته شده است ( .)0ظرفيت آنتياکسيداني تام

باعث تقويت دفاع ضداکسايشي و کاهش آسيبهاي

نيز به مجموعهاي از ترکيبات اطالق ميشود که قادر به حفظ

اکسايشي ناشي از انجام فعاليتهاي ورزشي ميشود( .)3کلرال

سيستمهاي بيولوژيکي در برابر اثرات مضر گونههاي فعال

جبلک سبز تکسلولي تکهستهاي است که به صورت پودر،

اکسيژن و نيتروژن هستند(.)3

قرص يا عصاره وجود دارد .کلرال به طور تقريبي حاوي 00
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پرستو مالزاده و همکاران

تا  60درصد پروتئين است و حاوي اکثر اسيدهاي آمينه به

کردند .در نهايت  07نفر از آنها بر اساس معيار ورود به

غير از متونين و تيروزين و حاوي  7-0درصد کلروفيل و -77

مطالعه و نيز بر اساس نتيجه پرسشنامه آمادگي براي فعاليت

 7درصد فيبر ميباشد( .)73،73کلرال همچنين استرس

بدني گزينش شدند و به طور تصادفي ساده در چهار گروه

اکسيداتيو را کاهش ميدهد از اين رو مکملهاي ضد

تمرين-مکمل ( 73نفر) ،تمرين-دارونما ( 73نفر) ،مکمل

اکسايشي با تقويت دفع ضداکسايشي ميتوانند بدن را از فشار

کلرال ( 73نفر) و کنترل ( 73نفر) تقسيم شدند .در طي مراحل

اکسايشي ناشي از ورزش ،التهاب و آسيب عضالني تا حدي

مختلف اجراي مطالعه ،دو نفر از گروه تمرين-مکمل و دو

محافظت کند ( .)73ليين و همکاران ( )3471بيان کردند که

نفر از گروه تمرين –دارونما و  3نفر از گروه مکمل و  3نفر

مکمل کلرال ظرفيت تمرين بيهوازي را بهبود ميبخشد (.)70

از گروه کنترل خارج شدند(به دليل انصراف از ادامه همکاري

همچنين سليماني و همکاران ( )3477در تحقيق خود نشان

و عدم حضور در تمرينات منظم ورزشي و پس آزمون) .با

دادند که مصرف مکمل و انجام فعاليتهاي ورزشي باعث

بيان اهداف مطالعه و اطمينان دادن داوطلبان جهت محرمانه

افزايش آنتياکسيدانها ميشود (.)7

ماندن اطالعات ،اختياري بودن شرکت در پژوهش و امکان

از مجموع مطالعات اين چنين بر ميآيد که تمرينات

خروج از مطالعه در هر مرحله از مداخله ،فرم رضايت آگاهانه

ورزشي هوازي با افزايش سايتوکينهاي التهابي همراه ميباشد

شرکت در پژوهش در اختيار افراد قرار گرفت تا موافقت خود

و استفاده از مکملهاي ضداکسايشي و ضدالتهابي ميتواند

را براي شرکت در پژوهش با امضاي رضايت نامه اعالم دارند.

اين عوامل را محدود سازد .با توجه به عدم وجود مطالعه در

معيارهاي ورود به مطالعه شامل شاخص توده بدني باالي ،34

زمينهي مکمل سازي کلرال بر فشار اکسايشي ناشي از فعاليت-

عدم شرکت در فعاليت ورزشي منظم به مدت  3سال ،عدم

هاي ورزشي هنوز اين سوال مطرح است که آيا مکملسازي

ابتال به بيماريهاي مزمن ،عدم استعمال دخانيات ،عدم ابتال

کلرال ميتواند با افزايش ظرفيت ضداکسايشي از بروز آسيب-

به بيماريهاي تنفسي ،متابوليکي ،قلبي و عروقي ،کليوي و

هاي اکسايشي ناشي از فعاليتهاي ورزشي هوازي جلوگيري

کبدي و معيار خروج از مطالعه عبارت بود از عدم همکاري

کند يا دست کم باعث کاهش اثرات نامطلوب فشار اکسايشي

آزمودني ،ايجاد عالئم بيماريها براي آزمودني ،آسيب ديدگي

از طريق تقليل شاخصهاي خوني مرتبط با فشار اکسايشي

آزمودني و غيبت بيش از دو جلسه در برنامه تمرينات ورزشي.

شود؟ از اين رو هدف از مطالعهي حاضر بررسي تاثير  6هفته

اندازهگيري آنتروپرومتريکي آزمودنيها شامل قد و وزن با

تمرين هوازي به همراه مصرف کلرال بر شاخصهاي

استفاده از قدسنج ديواري به حالت ايستاده و بدون کفش به

پراکسيداسيون ليپيدي و ظرفيت تام آنتياکسيداني مردان چاق

طوري که کتفها در وضعيت عادي و از پشت با ديوار مماس

غيرفعال به دنبال يک جلسه فعاليت واماندهساز بود.

باشد (با دقت  )4/7و وزن بدن با ترازوي ديجيتال (با دقت
 )4/7با حداقل لباس و کفش ورزشي اندازهگيري و ثبت شد

روش بررسي

و شاخص توده بدني با استفاده از تقسيم وزن (کيلوگرم) بر

روش پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي با گروههاي

مجذور قد (متر) محاسبه شد.

تجربي و کنترل اجرا شد .جامعهي آماري پژوهش حاضر را

برنامه تمرينات هوازي

کليه دانشجويان پسر چاق غيرفعال دانشگاه اروميه تشکيل

نحوه انجام تمرينات به گونهاي بود که قبل از انجام

دادند تعداد  64نفر از دانشجويان پسر پس از تشريح هدف

تمرينات هوازي ابتدا در يک جلسه با روش اجراي صحيح

مطالعه ،آمادگي خود را جهت شرکت در اين مطالعه اعالم

تمرين آشنا و سپس پروتکل تمرين اصلي را به مدت  6هفته
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و در هرهفته  3جلسه به مدت  00الي  64دقيقه اجرا کردند.

ليپيدي ،خونگيري سوم ،بعد از مکملياري و سازگاري به

مراحل شامل  74دقيقه گرم کردن 34 ،تا  04دقيقه فعاليت

تمرينات هوازي و خونگيري چهارم پاسخ التهابي و اکسايشي

اصلي تمرينات شامل :دويدن هاي متنوع -حرکات پايهاي

بدن بعد از يک دوره سازگاري به ورزش تعديل کننده و يک

ايروبيک و  0دقيقه سرد کردن بود( .)70شدت تمرينات بين

دوره مکمل ياري کلرال بالفاصله بعد از تست بروس انجام

 04تا  14درصد ضربان قلب بيشينه انجام شد که در ابتدا با

گرفت .نمونههاي خوني در لولههاي حاوي ( EDTAاتيلن

شدت  04درصد به مدت  00دقيقه و سپس شدت تمرينات

ديامان تتراستيک اسيد) ريخته شد و بالفاصله بعد از اتمام

بر اساس اصل اضافه بار به صورت تدريجي افزايش داده شد

خونگيري براي جداسازي سرم ،نمونهها با سرعت  3044دور

و در هفتههاي پاياني شدت تمرين به ميزان  14درصد ضربان

در دقيقه به مدت  70دقيقه در دماي  0درجه سانتيگراد

قلب بيشينه رسيد قبل و پس از پروتکل  6هفتهاي تمرينات

سانتريفيوژ شد .ميزان  MDAبا استفاده از کيت Kimen

هوازي از آزمودنيها تست وامانده ساز بروس گرفته شد

مخصوص نمونههاي انساني محصول کشور آمريکا و به روش

(تست ب روس در هفت مرحله اجرا شد و مدت هر مرحله،

االيزا و براي اندازهگيري  TACاز کيت ( Cayman Ann,

سه دقيقه ،افزايش شدت فعاليت از يک مرحله به مرحله ي

 ،)Arbor, MI Chemicalsبر اساس دستوالعمل شرکت

بعد ،با افزايش شيب و سرعت همراه شد ،نخستين مرحله با

استفاده شد .فعاليت آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز با کيت

سرعت  7/1مايل در ساعت ،و شيب  74درصد آغاز شده و

راندوکس و به روش االيزا و فعاليت آنزيم کاتاالز با روش به

سپس سرعت و شيب به يک نسبت ثابت در هر مرحله اضافه

کارگيري توسط هوگرابي و به روش اسپکتوفتومتري اندازه

گرديد) .جهت کنترل شدت تمرينات از ضربان سنج پوالر

گيري شد و گلوتاتيون پراکسيداز به روش اسپکتوفتومتري و

استفاده شد و ضربان قلب بيشينه نيز بر اساس فرمول زير

با استفاده از کيت راندوکس اندازه گيري شد.

محاسبه گرديد ( -33 .)70سن= ضربان قلب بيشينه

براي تجزيه و تحليل دادهها از نرم افزار  SPSSاستفاده

مکمل ياري

شد .از آزمون شاپيرو ويلک براي نرمال بودن دادهها و از

آزمودنيهاي گروه تمرين-مکمل و گروه مکمل کلرال

آزمون تحليل آنوا با اندازهگري مکرر جهت آزمون فرضيهها

قرص  344ميليگرم مکمل کلرال را روزي چهار نوبت (يک

استفاده شد .همچنين ميزان اثربخشي هر يکي از متغيرهاي

عدد قبل از صبحانه ،دو عدد قبل از نهار و يک عدد قبل از

مستقل با استفاده از مقدار اتا مشخص گرديد .سطح معنيداري

شام) مصرف کردند .در حالي که گروه دارونما  344ميلي گرم

در سطح آلفاي  0درصد در نظر گرفته شد.

ساکاروز در کپسولهاي مشابه قرص اصلي استفاده و گروه
تمرين فقط تمرينات عادي خود را داشتند ،کلرال با نام تجاري
آلگومد از شرکت فرداي سبز ايرانيان تهيه شد (.)76
اندازه گيري متغيرهاي بيوشيميايي

يافتهها
ميانگين و انحراف معيار مربوط به سن ،قد ،وزن و
شاخص توده بدني آزمودني ها در جدول  3آورده شده است.

در ابتداي مطالعه و همچنين در انتهاي مطالعه از تمام

نتايج پژوهش با استفاده از تحليل واريانس اندازهگيري

افراد شرکت کننده در دو نوبت  0سيسي از وريد بازويي

مکرر و آزمون تعقيبي توکي تحليل شد ،ابتدا از آزمون آماري

آزمودنيها خونگيري به عمل آمد .خونگيري اوليه قبل از

ماخلي براي آزمون فرض کرويت استفاده شد (جدول.)3

انجام تست بروس در حالت پايه و خونگيري دوم بعد از

جدول  0مهمترين نتايج پژوهش را در بر دارد .همانطور

تست بروس و به منظور ايجاد آثار التهابي و پراکسيداسيون

که مشاهده ميشود تمام اثرات بين گروهي معنادار شده است.
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به اين معني که ميزان تمام شاخصها در گروهها در چهار

ميباشد و هيچ اختالف معناداري بين گروههاي تمرين مکمل

زمان خونگيري ساده (پيشآزمون و پسآزمون) و تست

با مکمل و ورزش دارونما با کنترل وجود ندارد .جدول 0

بروس (پيشآزمون و پسآزمون) با هم اختالف معناداري

نشان ميدهد که اختالف معنادار در سطح  4/447در فاکتور

دارد .بنابراين براي بررسي دقيق هر يک از اثرات شاخصها

 CAT ، GPX ،SOD ، MDAبين گروههاي تمرين

در گروهها از روش تعقيبي توکي استفاده شد(جدول .)0

مکمل و کنترل وجود دارد و اختالف معنادار در سطح 4/447

به طور کلي جدول  0نشان ميدهد که اختالف معنادار

 4/447بين گروههاي تمرين مکمل و تمرين دارونما وجود

در سطح  4/447در فاکتور  TACبين گروههاي تمرين مکمل

دارد ،و اختالف معنادار در سطح  4/40بين گروههاي مکمل

و کنترل و اختالف معنادار در سطح  4/40بين گروههاي

و کنترل وجود دارد که اين اختالف با گروه ورزش دارونما

تمرين مکمل و تمرين دارونما وجود دارد ،همچنين اختالف

در سطح  4/40ميباشد و هيچ اختالف معناداري بين

معنادار در سطح  4/447بين گروههاي مکمل و کنترل وجود

گروههاي ورزش مکمل با مکمل و ورزش دارونما با کنترل

دارد که اين اختالف با گروه تمرين دارونما در سطح 4/40

وجود ندارد.

جدول  :9برنامه تمرين هوازي آزمودنيها
هفته

گرم کردن

برنامه تمرينات هوازي( 00دقيقه)

( 74دقيقه)

شدت تمرين(درصد ضربان قلب بيشينه)

اول

 04تا  00درصد

دوم

 04تا  00درصد

سوم

دويدن آرام و حرکات

 00تا  64درصد

چهارم

کششي

 64تا  60درصد

پنجم

 60تا  14درصد

ششم

 60تا  14درصد
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جدول  :2ويژگيهاي دموگرافيک آزمودنيها
پيش آزمون

پس آزمون

تعداد

انحراف استاندارد  ±ميانگين

انحراف استاندارد  ±ميانگين

تمرين مکمل

74

33/7 ± 0/1

------

تمرين دارونما

74

33 ± 7/06

------

مکمل

74

33/06 ± 7/77

------

کنترل

74

33/10 ± 7/00

------

تمرين مکمل

74

716/77 ± 1/61

------

تمرين دارونما

74

717 ± 1/16

------

مکمل

74

717/60 ± 0/03

------

کنترل

74

774/30 ± 1/3

------

تمرين مکمل

74

747/1 ± 03/0

0/70 ± 3330

تمرين دارونما

74

746/60 ± 0/06

747/3 ± 00/0

مکمل

74

740/00 ± 3/70

743/3 ± 01/3

کنترل

74

740 ± 0/33

743/1 ± 60/7

تمرين مکمل

74

33/77 ± 60/61

34/10 ± 3/76

تمرين دارونما

74

33/06 ± 7/60

37/60 ± 0/70

مکمل

74

33/16 ± 0/06

33/31 ± 7/67

کنترل

74

37/6 ± 0/00

37/17 ± 7/73

شاخصهاي اندازهگيري شده
سن(سال)

قد(سانتي متر)

وزن(کيلوگرم)

نمايه توده بدن
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جدول  :3آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در زمانهاي مختلف خونگيري
متغير

TAC
Mmol/L

MDA
Mmol/mg.p

SOD
u/g.hb

GPX
u/g.hb

CAT
u/g.hb

تعداد

گروه

خونگيري پيشآزمون

خونگيري پسآزمون

تست بروس
پيشآزمون

تست بروس پسآزمون

تمرين مکمل

74

3/70 ± 4/77

7/77 ± 4/37

3/07 ± 4/73

3/76 ± 4/76

تمرين دارونما

74

3/71 ± 4/71

3/71 ± 4/77

3/16 ± 4/76

3/71 ± 4/47

مکمل

74

4/60 ± 4/77

1/70 ± 4/37

3/71 ± 4/34

0/33 ± 4/70

کنترل

74

3/17 ± 4/73

7/77 ± 4/77

0/67 ± 4/73

3/16 ± 4/71

تمرين مکمل

74

3/66 ± 4/77

7/07 ± 4/70

7/60 ± 4/31

3/03 ± 4/33

تمرين دارونما

74

3/71 ± 4/71

6/60 ± 4/77

3/64 ± 4/33

3/63 ± 4/77

مکمل

74

3/36 ± 4/71

3/03 ± 4/37

3/30 ± 4/70

3/06 ± 4/76

کنترل

74

3/07 ± 4/71

3/16 ± 4/70

3/66 ± 4/31

3/61 ± 4/37

تمرين مکمل

74

706/60 ± 73/60

60/00 ± 00/16

703/7 ± 734/3

31/44 ± 37/60

تمرين دارونما

74

713/7 ± 730/47

76/37 ± 767/73

10/1 ± 730/7

71/1 ± 303/37

مکمل

74

703/71 ± 70/06

00/00 ± 06/60

737/7 ± 773/7

03/1 ± 74/16

کنترل

74

04/61 ± 343/73

16/33 ± 717/73

00/07 ± 714

67/3 ± 340/16

تمرين مکمل

74

16/03 ± 7/07

07/71 ± 6/76

07/73 ± 4/06

33/73 ± 4/00

تمرين دارونما

74

37/33 ± 4/10

37/76 ± 4/77

37/70 ± 3/31

37/30 ± 7/61

مکمل

74

30/00 ± 4/73

37/07 ± 4/77

77/16 ± 4/37

07/03 ± 4/77

کنترل

74

33/61 ± 3/66

31/33 ± 3/37

36/73 ± 3/16

00/77 ± 3/00

تمرين مکمل

74

37/03 ± 3/33

06/16 ± 3/04

37/76 ± 7/61

03/60 ± 6/37

تمرين دارونما

74

33/16 ± 0/03

30/37 ± 0/16

03/60 ± 0/07

33/60 ± 0/60

مکمل

74

33/36 ± 3/03

06/33 ± 0/60

37/03 ± 7/01

16/03 ± 3/30

کنترل

74

30/00 ± 6/76

33/76 ± 0/03

37/06 ± 3/70

03/73 ± 3/00
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جدول  :4آزمون اثر بين گروهي در چهار زمان
جمع مجذورات

df

ميانگين مجذورات

F

sig

Eta

زمان

033/607

7

033/630

1777/064

4/447

4/776

گروه

7/740

3

4/631

77/430

4/447

4/067

زمان

031/737

7

041/747

6706/707

4/447

4/777

گروه

3/606

3

7/376

77/347

4/447

4/667

زمان

73060736/03

7

77777036/73

3770/376

4/447

4/776

گروه

737071/410

3

314040/610

7/774

4/447

4/070

زمان

766060/770

7

767030730

36773/366

4/447

4/777

گروه

377/706

3

70/600

76/716

4/447

4/607

زمان

733063/037

7

700063/037

3704/407

4/447

4/773

گروه

3137/417

3

733/177

31/167

4/447

4/107

منبع
TAC

MDA

SOD

GPX

CAT
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جدول :5آزمون توکي
TAC
اختالف ميانگينها

انحراف استاندارد

sig

تمرين دارونما

*4/7744

4/64

4/477

مکمل

-4/4703

4/64

4/777

کنترل

*4/3677

4/64

4/447

مکمل

*-4/3403

4/64

4/474

کنترل

4/4177

4/64

4/061

مکمل

کنترل

*4/3700

4/64

4/447

تمرين مکمل

تمرين دارونما

*4/04

4/460

4/447

مکمل

4/7630

4/460

4/417

کنترل

*4/3767

4/460

4/447

مکمل

*-4/3310

4/460

4/440

کنترل

-4/44437

4/460

7

مکمل

کنترل

*4/3300

4/460

4/446

تمرين مکمل

تمرين دارونما

770/4663

03/17773

4/466

مکمل

-37/1676

03/17773

4/776

کنترل

*763/4377

03/17773

4/440

مکمل

*-700/7317

03/17773

4/473

کنترل

01/7130

03/17773

4/670

مکمل

کنترل

*773/7443

03/17773

4/447

تمرين مکمل

تمرين دارونما

*3/3344

4/463477

4/447

مکمل

-4/0030

4/463477

4/770

کنترل

*3/7346

4/463477

4/447

مکمل

*-3/1130

4/463477

4/447

کنترل

-7/0470

4/463477

4/743

مکمل

کنترل

*3/3607

4/463477

4/447

تمرين مکمل

تمرين دارونما

*7/6360

7/00777

4/447

مکمل

-4/3173

7/00777

4/770

کنترل

*7/3137

7/00777

4/447

مکمل

*-74/4706

7/00777

4/447

کنترل

-7/3630

7/00777

4/170

کنترل

*7/6037

7/00777

4/447

گروه
تمرين مکمل

تمرين دارونما

گروه

MDA

تمرين دارونما

SOD

تمرين دارونما

GPX

تمرين دارونما

CAT

تمرين دارونما
مکمل

مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور ،دورۀ  ،91شمارۀ 9911 ،6

644

تاثير  6هفته تمرين هوازي به همراه مصرف کلرال

بحث
در پژوهش حاضر اثر مکملياري کلرال و تمرينات

ميزان راديکالهاي آزاد ارتباط داد( )77چرا که راديکالهاي

هوازي بر پراکسيداسيون ليپيدي مردان چاق به دنبال يک

آزاد فقط توليد آسيب نميکنند بلکه نقش سيگنالينگ سلولي

جلسه فعاليت واماندهساز بررسي شد .نتايج پژوهش حاضر

و تحريک آنزيماتيک را نيز بر عهده دارند( .)31تمرينات منظم

نشان داد که تمام اثرات بين گروهي در بررسي اثر  6هفته

هوازي توانايي سيستم ضداکسايشي را افزايش ميدهد و بدن

تمرين هوازي با مصرف کلرال بر شاخصهاي وزن و

را در مقابل خاصيت تخريب کنندگي فشار اکسايشي که در

پراکسيداسيون ليپيدي در مردان چاق غير فعال به دنبال يک

اثر ورزش افزايش مييابد ،محافظت ميکند( .)3براساس

جلسه فعاليت واماندهساز معنادار شده است و در هر سه گروه

نظريه ارتباط چاقي با افزايش استرس اکسيداتيو پيشتر توسط

تجربي کاهش وزن گزارش شده است که در گروه تمرين

مطالعات ديگر مطرح شده است ،اما مکانيسمي که باعث

مکمل اين تغيير بيشتر بود همچنين در هر سه گروه تجربي

افزايش توليد گونههاي فعال اکسيژن در چاقي ميشود ،هنوز

کاهش سوپراکسيد ديسموتاز به عنوان شاخص آنتياکسيدان

ناشناخته است( .)3،34از اين رو براي تفسير ارتباط بين چاقي

گزارش شده است که در گروه تمرين مکمل اين تغيير بيشتر

با افزايش استرس اکسيداتيو چندين دليل موجود است .چاقي

بود .همچنين ميزان مالون دي آلدئيد در گروه تمرين مکمل

با افزايش فعاليتهاي مکانيکي و متابوليکي عضله قلبي،

نسبت به گروه تمرين و مکمل کاهش معنيداري نشان داد.

مصرف اکسيژن را در آن افزايش ميدهد که پيامد منفي آن

اسالن و همکاران ( )3470در تحقيق خود کاهش ميزان مالون

توليد انواع گونههاي فعال اکسيژن مانند راديکال سوپراکسيد،

دي الدئيد را گزارش کردند( .)71در حالي که اميرآبادي و

هيدروکسيل و انواع پراکسيدهاي هيدروژن توسط زنجيره

همکاران ( )3476در تحقيق خود نشان دادند که اين تفاوت

تنفسي در ميتوکندري است( .)34در واقع آزاد شدن الکترونها

در گروههاي مختلف تجربي تفاوت معنيداري نداشت که

به خارج از زنجيره انتقال الکترون در ميتوکندري باعث احيا

ميتوان به تفاوت در آزمودنيها و شدت و مدت تمرينات

ملکولهاي اکسيژن و تبديل آنها به راديکالهاي سوپراکسيد

بدني نسبت داد که در ميزان اثرگذاري بر شاخصهاي استرس

ميشود( .)37عالوه بر اين کاهش فعاليت آنزيمهاي آنتي

اکسايشي بدن دخالت ميکند در واقع هر چه شدت فعاليت

اکسيداني مانند سوپراکسيد ديسموتاز و گلوتاتيون پراکسيداز

کمتر و مدت آن کوتاهتر باشد ميزان بروز پراکسيداسيون

در افراد چاق شايد يکي از داليل افزايش استرس اکسيداتيو

ليپيدي نيز کمتر خواهد بود( .)77در يک جلسه تمرين با

در آنها باشد ( .)3،33به نظر ميرسد شدت و مدت فعاليت-

شدت واماندهساز بدن با چالشي جدي مواجه ميشود و باعث

هاي ورزشي در اين مطالعه ،موجب آثار مفيد دفاع

راه اندازي پاسخ آنتياکسيداني ميشود( )77در تحقيق حاضر

ضداکسايشي شده و ميزان پراکسيداسيون ليپيد و وزن

به نظر ميرسد که شدت تمرين در طول پروتکل تمريني

آزمودنيها را کاهش داده است .همچنين در پژوهش حاضر

توانسته است سازگاري کافي براي دستگاه ضداکسايشي بدن

مصرف مکمل کلرال منجر به کاهش بيشتر عوامل

آزمودنيهاي گروه تجربي به وجود آورد و افزايش ظرفيت-

پراکسيداسيون ليپيدي و وزن در مردان چاق شد و حتي اثر

هاي آنتي اکسيداني نشان داد که شدت تمرينات و مکمل

تمرين را نيز افزايش داد .نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيق

کلرال تاثير مثبتي داشته تا بتواند شاخصهاي استرس اکسايشي

باسو و پنوگندا ،بنيادي و همکاران ،روزنبالت و عمار،بلومر

را به طور معنيداري کاهش دهد .و ميتوان دليل اين ميزان

و همکاران ،همسو است که نشان ميدهد که کلرال و انجام

کاهش از پراکسيداسيون ليپيدي را به تاثير تمرينات در کاهش

تمرينات ورزشي ضمن مقابله با اثرات نامطلوب
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فشاراکسايشي ناشي از بيماريها ،شاخص آسيبهاي غشاي

و کاروتنوييدهاي موجود در اين ميکروجلبک نسبت داد .پلي

سلولي مانند مالون دي آلدئيد ،سوپراکسيد ديسموتاز،

فنولها اثر مهاري بر ليپاز پانکراس دارد و از جذب چربي در

گلوتاتيون پراکسيداز،کاتاالز راکاهش داده و ظرفيت ضد

روده جلوگيري ميکنند و نيز با کاهش بيان ژن

اکسايشي سرم و نيتريک اکسايد را افزايش ميدهد(.)3،33

proliferatoractivated (PPARγ

Peroxisome

در مطالعهي حاضر شش هفته تمرين هوازي و مصرف

 )receptorsکه از فاکتورهاي رونويسي بافت چربي است از

کلرال در مردان چاق منجر به افزايش معنيدار مقادير ظرفيت

تمايز پريآديپوسيتها ( )Pre-adipocyteبه آديپوسيتها

آنتياکسيداني تام سرمي شد که اين يافتهها با نتايج فالح و

جلوگيري ميکند( )36کاروتنوئيدها به خصوص آلفا و بتا

همکاران ،اميرخاني و همکاران همسو است ( .)3،30و با

کاروتن به دليل دارا بودن گروههاي هيدروکسيل و پتانسيل

يافتههاي عزيزبيگي و همکاران همخواني ندارد( .)30در

ردوکس پايين ،سبب پاکسازي راديکالهاي آزاد مي شوند و

مطالعه فالح و همکاران به واسطه انجام دادن هشت هفته

فرايند پراکسيداسيون را خاتمه ميدهند( .)31پژوهش حاضر

تمرين ورزشي ،سه جلسه در هفته ،کاهش سطح مالون دي

نيز مانند مطالعات ديگر با محدوديتهايي مواجه است از جمله

آلدئيد و افزايش معنيدار ظرفيت آنتي اکسيداني تام مشاهده

محدوديتهاي مطالعه حاضر ميتوان به عدم کنترل شرايط

شد ( .)30در مطالعهي عزيزبيگي و همکاران انجام هشت هفته

روحي و جسمي ،وضعيت خواب و استراحت آزمودنيها بود.

تمرين ورزشي سطح  SODافزايش معنيدار و مالون دي

همچنين برنامه غذايي و تغذيه آزمودنيها در طي برنامه

آلدئيد کاهش يافت در صورتي که مقادير ظرفيت آنتي

تمريني کنترل نشد و تنها با توجه به خوابگاهي بودن اکثر

اکسيداني تام و  GPXدر پايان دوره تغيير معنيداري نيافت

آزمودنيها از آنها در خواست شد که همان برنامه تغذيهاي

( .)30يکي از مکانيسمهاي احتمالي براي افزايش فعاليت

خوابگاه را تا حد امکان رعايت نمايند .همچنين پيشنهاد مي-

آنزيمهاي آنتي اکسيداني ميتواند افزايش ميزان آدنوزين در

شود در تحقيقات آتي اثرات مکمل دهي کلرال در ترکيب با

نتيجه مصرف آدنوزين تري فسفات باشد که به واسطه اثر

شيوههاي مختلف تمرين و شدتهاي مختلف آنها بر ساير

تنظيم کنندگي ممکن است باعث ايجاد سازگاري شود(.)3

عوامل و شاخصهاي اکسيداتيو انجام گردد.

مکانيسم احتمالي ديگر اثر ورزش کاهش غلظت درون سلولي
 ROSو کاهش قابليت اتصال  NF-KBبه  DNAنسخه
برداري از ژنهاي درگير در استرس اکسيداتيو و التهاب
باشد( .)7در بخش ديگر مطالعه ما اثر تجمعي مصرف مکمل
همراه با تمرين سبب شده بود تا اثرگذاري گروه توام در
جلوگيري از افزايش فعاليت آنزيمهاي پراکسيداسيون ليپيدي
بهتر از هر دو مداخله تمرين و مکمل باشد .بنابراين به نظر
ميرسد همراه کردن مصرف مکمل کلرال همراه با تمرين بدني
بتواند در تسکين وضعيت استرس اکسايشي ناشي از چاقي
اثر بهتري نسبت به تمرين به تنهايي و يا مصرف مکمل به
تنهايي داشته باشد .مکانيسم احتمالي تاثير مکمل کلرال بر
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The Effect of 6 Weeks Aerobic Training with Chlorella Consumption on
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Abstract
Background and Objective: Vigorous exercise induces the
production of active free radicals and oxidative stress in the body.
The aim of this study was to determine the effect of aerobic exercise
with chlorella consumption on lipid peroxidation indices and total
antioxidant capacity in inactive obese men following one session
exhaustive activity.
Subjects and Methods: This study was a quasi-experimental study
with pre- and post-test design with control group. For this end 40
obese men of Urmia University with a mean age of 23.3 ± 6.71 yr,
weight of 106.02±14.05 Kg and body mass index of 32.97 ± 21.10,
were randomly divided into four groups as below: (supplemental,
exercise, exercise + supplement and control). Blood samples were
taken half an hr before and immediately after the Bruce exercise test
and after 6 weeks of aerobic training and chlorella supplementation.
The variables of superoxide dismutase, catalase, glutathione
peroxidase, and malondialdehyde and antioxidant capacity were
measured. Data were analyzed by using of SPSS software version 20
and with repeated measure ANOVA test.
Results: The results showed that exhausting exercise significantly
increased the amount of malondialdehyde, superoxide dismutase,
glutathione peroxidase and catalase in all subject suffered Bruce
protocol. Aerobic exercise with chlorella supplementation
significantly reduced this indices and also increases the total
oxidative capacity after doing Bruce protocol (P<0.05).
Conclusion: The results showed that aerobic exercise and
consumption of chlorella in inactive obese men can prevent oxidative
damage due to exhausting exercise.
Keywords: Lipid peroxidation, Total
Chlorella, Obese men, aerobic training.

antioxidant

capacity,
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