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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر تعاملي تمرين هوازي و مصرف عصارۀ آبي کاللۀ زعفران بر ميزان مالونديآلدئيد و
سيستم آنتياکسيداني قلب و ناحيۀ پيشحرکتي کورتکس مغز موشهاي صحرايي نر جوان پس از يک جلسه فعاليت
حاد واماندهساز بود 11 .سر موش سه ماهه (وزن )545±51در چهار زيرگروه (هر زيرگروه  41سر) (  =CW-4مصرف آب
مقطر ؛ =CSW -5مصرف عصارۀ آبي زعفران ؛ = ETW-9مصرف آب مقطر +تمرين ؛ = ETSW-1مصرف عصارۀ آبي
زعفران +تمرين) دستهبندي شدند .موشهاي زيرگروه تمرين در پنج روز متوالي هفته ،پنج جلسۀ  11دقيقهاي با
سرعت  52متر در دقيقه در شيب  41درصد روي نوارگردان دويدند .در پايان دورۀ آزمايش ،نيمي از هر زيرگروه بدون
واماندهشدن و نيم ديگر بالفاصله پس از واماندهشدن قرباني شدند و مقادير سوپراکسيداز ديسموتاز ،کاتاالز ،گلوتاتيون
پروکسيداز ،غلظت پروتئين و مالونديآلدئيد قلب و ناحيۀ پيشحرکتي کورتکس مغز بهصورت دستي اندازهگيري شد.
دادههاي حاصل از آناليز واريانس دوراهه و تکراهه با اندازهگيريهاي مکرر نشان داد که در نتيجه واماندهسازي سطوح
مالونديآلدئيد بافتهاي قلب (زيرگروه يک و سه) و ناحيۀ پيشحرکتي کورتکس مغز (زيرگروه يک ،دو و سه) بطور
معناداري افزايش نشان داد .با وجود اين ،اثر تعاملي تمرين هوازي و عصارۀ زعفران (زيرگروه سه) از افزايش سطوح
پراکسيداسيون ليپيدي جلوگيري کرد .نتايج پژوهش حاضر نشان داد اثر تعاملي تمرين هوازي و عصارۀ زعفران
آسيبهاي اکسايشي ناشي از فعاليتهاي واماندهساز را در قلب و ناحيۀ پيشحرکتي مغز کاهش ميدهد .با اين وجود با
توجه به مطالعات اندك صورتگرفته در اين زمينه ،نياز به پژوهشهاي بيشتري است.
واژگان کلیدی :فعاليت واماندهساز ،زعفران ،مالونديآلدئيد ،آنتياکسيدان
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مقدمه
فعالیتبدنی منظم هوازی با شدت پایین تا متوسط ،ابزاری مناسب برای جلوگیری و یا درمان
بسیاری از بیماریها ،کاهش شاخصهای پایهای عوامل خطرزای سکته و وقوع سکتههای قلبی،
کاهش مرگ و میر ناشی از بیماریهای کرونر قلبی ( ،)1،2جلوگیری از اختالالت عصبی مثل
اضطراب ،افسردگی ،بیماریهای مرتبط با تخریب و تضعیف سیستم اعصاب مرکزی از جمله
پارکینسون ،آلزایمر و بهبود عملکرد مغز هستند ( .)3گرچه هنوز علل دقیق اثرات ورزش در حال
بررسی است اما مشخص شده که بخش مهمی از این تأثیرات با گونههای فعال اکسیژن 1و تغییرات
در هموستاز ردوکس سلولها در ارتباط است .در خالل این نوع فعالیتها افزایش مصرف اکسیژن،
تولید گونههای فعال اکسیژن را به غلظتی میرساند که منجر به بهینه کردن سیگنالهای اکسیداتیو
و تنظیم مسیرهای سیگنالینگ و بیان ژنی در بافتهای مختلف از جمله مغز و قلب میشود و منجر
به بهبود عملکرد تنفس میتوکندریایی ،کاهش پراکسیداسیون لیپیدی ،بیان پروتئینهای شوک
گرمایی در حد نیاز و تقویت سیستم دفاع آنتیاکسیدانی در این بافتها میشود ( .)4برخالف
فعالیتبدنی هوازی سبک ،فعالیتهای شدید و واماندهساز ،بهویژه در مواقعی که در مدت و یا شدت
غیر متعارف انجام شوند ،اثرات نامطلوبی بر قلب از جمله افزایش خطر آسیب به عملکرد بطن،
ایسکمی ،سکته ،ایست قلبی و افزایش خطر وقوع حمالت قلبی منجر به مرگ و غیر آن چهار تا 65
برابر مواقع استراحت دارد ( .)6مغز نیز همچون قلب از عوارض ناشی از فعالیتهای شدید و
واماندهساز در امان نیست .پژوهشهای متعدد نشان داده که میزان پراکسیداسیون لیپیدی بافت مغز
متعاقب این نوع فعالیتها بهطور معناداری افزایش یافته که منجر به تضعیف حافظه ،یادگیری و
بهطور کلی کاهش عملکرد مغز میشود ( .)5-8دقیقاً مشخص نیست که چرا فعالیتهای شدید و
واماندهساز چنین اثرات خطرناکی بر سالمتی اشخاص دارند ،ولی بدون شک یکی از عوامل اصلی
وقوع این رخدادها مربوط به تولید گونههای فعال اکسیژن فراتر از ظرفیت دفع سیستم دفاع
آنتیاکسیدانی این سلولها ،بروز استرس اکسیداتیو و در پی آن نکروز و آپوپتوز سلولی است ( .)9در
طی اینگونه فعالیتها ،اکسیژن مصرفی کل بدن به 11تا  21برابر و در سطح برخی سلولهای فعال
تا  211برابر سطوح استراحتی افزایش مییابد .قلب نیز از این شرایط مستثنی نیست ،حتی در
وضعیت استراحت میزان اکسیژن مصرفی بهازای هر گرم عضلۀ قلبی بیشتر از اکسیژن مصرفی
عضالت اسکلتی در وضعیت تمرینات بیشینه است .در خالل تمرینات ورزشی نیز جریان خون قلب
به بیش از چهار برابر وضعیت استراحت افزایش یافته و ظرفیت استخراج اکسیژن سلولهای قلبی از
1. Reactive oxygen species
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مویرگها بهطور قابل توجهی افزایش مییابد .میزان جریان خون مغز نیز در حین فعالیتهای
ورزشی سبک تا متوسط افزایش یافته و با افزایش شدت ورزش در فعالیتهای شدید و واماندهساز،
میزان افزایش اکسیژن مصرفی از طریق افزایش برداشت اکسیژن از خون تأمین میشود و احتمال
هیپوکسی نیز در طی اینگونه فعالیتها وجود دارد .در چنین شرایطی ،تولید گونههای فعال
اکسیژن در بافتهای مغز و قلب بهعلت هیپوکسی ( ،)11کاهش منابع گلیکوژن ،تغییرات در درجه
حرارت و  ،pHبرهم خوردن هموستاز یونهای کلسیم و عدم زوجیت تنفس میتوکندریایی همچنین
تبدیل گزانتین دهیدروژناز 1به گزانتین اکسیداز 2در عضالت قلبی ( )11و واکنش هابر وایس بهعلت
غلظت باالی آهن و مس آزاد در مغز ،تولید هیدروژن پراکسیداز از طریق واکنشهای تسریعشده
توسط مونو آمین اکسیداز B ،Aدر غشاء میتوکندری گلیال و نورونها ،واکنشهای هیدروژن
پراکسیداز و یون کلسیم ،نیکوتین آدنین دینوکلئید فسفاتاکسیداز و عوامل التهابی موجود در
سیستم گردش خون و در انتها ضعف سیستم دفاع آنتیاکسیدانی مغز ( )12منجر به برهمخوردن
تعادل بین تولید رادیکال های آزاد و مواد پراکسیدان از یک طرف و سیستم دفاع آنتیاکسیدانی از
طرف دیگر شده و منجر به بروز استرس اکسیداتیو در سلول بافتهای قلب و مغز میشود .در صورت
بهوجودآمدن استرس اکسیداتیو خفیف یا مالیم ،غالباً بافتها با افزایش فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی اثر آن را خنثی مینمایند .در مقابل در شرایط حاد مثل انجام فعالیتهای حاد
واماندهساز ممکن است سیستم دفاع آنتیاکسیدانی صدمه دیده و میزان پراکسیداسیون لیپیدی
بافت قلب و مغز بهطور معناداری افزایش یابد ( .)5-8،13,14عالوه بر اثرات منفی استرس اکسیداتیو
بر قلب و مغز این رخداد ،پیامدهای منفی دیگری در بدن از جمله تسریع روند پیری ،آسیبهای
عضالنی و لنفوئیدی ،التهاب بافتی ،خستگی عضالنی ،اختالل در بازگشت به حال اولیه ،اختالل و
کاهش کارآیی سیستم ایمنی و وضعیت اکسیداسیون عضالنی بههمراه دارد ( .)16ممکن است
مصرف مکملهای آنتیاکسیدانی از طریق کاهش تولید گونههای فعال اکسیژن  ،بلوکه کردن
پراکسیداسیون لیپیدی ،تقویت سیستم دفاع آنتیاکسیدانی ،دخالت در متابولیسم گلیکوژن جهت
برآورده کردن انرژی مورد نیاز سلولهای فعال و حفظ استحکام ساختار میتوکندری در جلوگیری از
این اختالالت مفید باشند ( .)15با توجه به مزایای ذکر شده ،ورزشکاران انواع متنوعی از مکملهای
آنتیاکسیدانی از جمله ویتامینهای  Eو Cترکیبی از این ویتامینها ،بتاکاروتن ،گلوتاتیون،3
اناستیلسیستین و پلیساکاریدها را مصرف میکنند .ویتامینها ،بهویژه ویتامینهای آنتیاکسیدانی،
1. Xanthine dehydrogenase
2. XanthineOxidase
3. Glutathione

445

فيزيولوژي ورزشي شماره  ،52بهار 4931

رتبۀ نخست مصرف مکملهای ورزشی را بین ورزشکاران به خود اختصاص دادهاند ( .)11با وجود
این ،در پژوهشهای متعددی عدم تأثیر اینگونه مکملها بر تولید رادیکالهای آزاد ،و یا تسریع
روند پراکسیداسیون لیپیدی در بافتهای مختلف ،بلوکه کردن سیگنالهای سلولی تولیدشده جهت
سازگاری بافتهای مختلف با ورزش ،آلودگی به مواد ممنوعه ،خطر وقوع سرطان و ژنوتوکسین در
مصرفکنندگان گزارش شدهاست ( .)18عالقمندی ورزشکاران به مصرف آنتیاکسیدانهای با منشأ
طبیعی و عملکرد مؤثرتر آنتیاکسیدانهای طبیعی در کاهش سطوح گونههای فعال اکسیژن در
مقایسه با آنتیاکسیدانهای سنتزی ،سهولت دسترسی ،کاهش عوارض جانبی و قیمت مناسب،
بهعنوان جایگزینهای شایسته برای داروهای صنعتی ،همواره مورد بحث بوده و در چند دهه اخیر
بهطور خاص مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتهاست (.)19
گیاه زعفران از هزاران سال پیش تاکنون دارای مصارف درمانی و غذایی بوده و منبعی غنی از
ترکیبات آنتیاکسیدانی از جمله فالونوئیدها ،پروتئینها ،ویتامینها (ریبوفالوین و تیامین)،
آمینواسیدها ،مینرآلها ،صمغها و همچنین کاروتنوییدهای مثل سافرنال ،کروستین و کروسین است
( .)21کاروتنوئیدهای موجود در زعفران با خنثیکردن اکسیژنهای منفرد ،انتقال الکترون ،پذیرش و
اضافهکردن الکترون و فالونوئیدهای موجود در زعفران از طریق واکنش با عناصر واکنشپذیر
گونههای فعال اکسیژن ،اختالل در عوامل وادار کنندۀ عمل سنتز نیتریت ،اختالل در عملکرد
اکساتین اکسیداز ،کاهش تعداد لکوسیتهای ساکن در خالل رپرفیوژن ،بهدام انداختن آهن آزاد،
کاهش انتشار و رهاسازی پراکسیداز و بلوکهکردن متابولیسم آراشیدونیک اسید ،بهعنوان
آنتیاکسیدان عمل میکنند ( .)21خاصیت آنتیاکسیدانی عصارههای آبی و الکلی زعفران در
پژوهشهای مختلفی گزارش شدهاست ( .)22جاسپریت 1و همکاران ( )2112با بررسی اثرات
محافظتی عصارۀ آبی زعفران در مقابل آسیبهای ایسکمی ناشی از ایزوپروترنال بر قلب عنوان
کردند این عصاره عملکرد انقباضی و ساختار سلولهای عضالنی و سیستم دفاع آنتیاکسیدانی قلب
را از آسیبهای ایسکمی محافظت کرده و منجر به حفظ شاخصهای همودینامیک و عملکردی بطن
چپ و جلوگیری از آسیب به ساختار و یکپارچگی بطن چپ و همچنین تقویت سیستم
آنتیاکسیدانی قلب از طریق تحلیل استرس اکسیداتیو شده و شاخصهای ذکر شده را حفظ نموده
است و ایسکمی را به تأخیر میاندازد ( .)23در پژوهش دیگری مهدی زاده و همکاران ( )2113در
بررسی اثرات محافظتی عصارۀ زعفران بر سکتههای قلبی ناشی از ایزوپروترنال عنوان کردند این

1. Jaspreet
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عصاره از افزایش شاخصهای آسیب قلبی در سرم (الکتات دهیدروژناز ،1کراتین کیناز میوکارد
قلب )2و مالوندیآلدئید 3بافت قلب جلوگیری کرده که نشان دهندۀ اثرات محافظتی عصارۀ زعفران
و سافرنال در مقابل سکته از طریق جلوگیری از تغییر در وضعیت ردوکس سلول که منجر به تحلیل
استرس اکسیداتیو در بافت قلب شده است ( .)24حسین زاده و همکاران ( )2116در بررسی اثرات
سافرانال بر صدمات ناشی از استرس اکسیداتیو ناشی از فرآیند ایسکمی– رپرفیوژن در ناحیۀ
هیپوکامپ مغز موش عنوان کردند این ترکیب از افزایش سطوح مالوندیآلدئید هیپوکامپ مغز و
کاهش توان آنتیاکسیدانی این ناحیه از مغز در نتیجه ایسکمی جلوگیری میکند ( .)26همچنین
تمدن فرد و همکاران ( )2113عنوان کردند کروسین بهدلیل کاهش استرس اکسیداتیو هیپوکامپ
موشهای دیابتی شده با استرپتوزوتوسین 4و در نتیجه کاهش میزان مالوندیآلدئید این ناحیه از
مغز از تقلیل تعداد نرونهای هیپوکامپ موشهای دیابتی شده جلوگیری کرده و موجب بهبود
حافظه و یادگیری در این موشها میشود (.)25
با توجه به اهمیت جلوگیری از وقوع شرایط استرس اکسیداتیو ناشی از تمرینات واماندهساز در قلب
و ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس بافت مغز ،این پژوهش به بررسی اثر هشت هفته تمرینات استقامتی
بر میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی و سطوح مالوندیآلدئید قلب و ناحیۀ پیشحرکتی
کورتکس بافت مغز ،و در پی آن ،اثر یک جلسه فعالیت واماندهساز بر این شاخصها پرداخته است تا
مشخص شود ،آیا یک جلسه فعالیت واماندهساز میتواند منجر بهوقوع شرایط استرس اکسایشی در
قلب و ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس بافت مغز شود؟ آیا واکنش سیستم دفاع ضداکسایشی قلب و
ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس مغز به یک جلسه فعالیت واماندهساز یکسان است؟ آیا تمرین استقامتی
میتواند موجب تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی و جلوگیری از وقوع شرایط اکسایشی در قلب و
ناحیۀ پیش حرکتی کورتکس مغز شود؟ آیا سازگاری ایجاد شده در سیستم دفاع آنتیاکسیدانی
بافتهای قلب و ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس مغز با تمرین استقامتی یکسان است؟ بخش دوم
پژوهش به بررسی این موضوع میپردازد که آیا مصرف هشت هفتهای عصارۀ زعفران در تقویت
سیستم دفاع آنزیمی بافتهای قلب و ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس مغز در تعامل با تمرینات ورزشی
و یا بهتنهایی مؤثر است ،و آیا این تأثیر در بافتهای ذکر شده متفاوت است؟ عالوه بر این ،مطالعۀ
حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا عصارۀ گیاه زعفران بهتنهایی و یا در تعامل با
1. lactate dehydrogenase
2. creatine kinase MB
)3. malondialdehyde (MDA
4. Streptozotocin
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تمرینات استقامتی بهشکل یکسانی قادر به جلوگیری از وقوع شرایط استرس اکسیداتیو در قلب و
ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس بافت مغز پس از یک جلسه تمرین واماندهساز میباشد؟
بنابراین ،با توجه به کمبود اطالعات در مورد اثر مصرف عصارۀ کاللۀ زعفران بر سیستم دفاع ضد
اکسایش قلب و ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس بافت مغز و اثر مصرف این عصاره در جلوگیری از وقوع
احتمالی استرساکسیداتیو متعاقب تمرینات واماندهساز ،پژوهش حاضر به بررسی اثر تعاملی تمرین
هوازی و مصرف عصارۀ آبی کاللۀ زعفران بر میزان مالوندیآلدئید و سیستم آنتیاکسیدانی قلب و
ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس مغز موشهای نر جوان پس از یک جلسه فعالیت حاد واماندهساز
میپردازد.
روش پژوهش
مطالعۀ حاضر از نوع تجربی است و در پژوهشکدۀ پژوهشهای داروهای گیاهی دانشگاه علوم پزشکی
لرستان انجام گرفت .کلیۀ مالحظات اخالقی و پروتکلهای کار روی حیوانات آزمایشگاهی مورد تأیید
کمیتۀ اخالق در پژوهش این دانشگاه بود .تعداد  91سر موش صحرایی نر بالغ سه ماهه نژاد ویستار
از دانشگاه شهید بهشتی تهران تهیه شد .پس از انتقال موشها به محیط آزمایشگاه ،بهصورت
گروههای چهار سر موش در قفسهای پلی کربنات شفاف در محیطی با دمای  21تا  24درجه
سانتیگراد ،رطوبت  46تا  66درصد و چرخۀ تاریکی به روشنایی 12:12ساعته نگهداری شدند .طی
دورۀ پژوهش ،حیوانات بهصورت آزاد به غذا و آب مورد نیازشان دسترسی داشتند .بهمنظور
جمعآوری اطالعات پس از انتقال حیوانات به محیط جدید (حیوانخانه) ،بهمدت دو هفته در این
محیط نگهداری شدند تا از این طریق استرس احتمالی ناشی از تغییر محل نگهداری و همچنین،
تغییر احتمالی شرایط فیزیولوژیکی ،حیوان مجدداً به وضعیت اولیه برگردانده شود .تمامی حیوانات
( 91سر موش) در ابتدای هفتۀ سوم مجبور به دویدن در سرعت  15/5متر در دقیقه و بهمدت پنج
دقیقه بر روی تردمیل شدند .از بین آنها  12سر موش صحرایی که توانایی دویدن در این سرعت را
داشتند انتخاب شدند و پس از قربانی کردن هشت سر موش از آنها (جهت تعیین متغیرهای پایه)
 54سر موش باقی مانده با وزن تقریبی  212±25گرم بهصورت تصادفی به دو گروه اصلی کنترل
) ،(Cو تجربی )( ،(ETهر گروه  32سر موش) و هر گروه به دو زیرگروه فرعی (هر زیرگروه  15سر
موش) تقسیم شدند .در گروه کنترل ،یک زیرگروه  =CWحالل عصارۀ زعفران (آب مقطر) )میانگین
وزنی (215± 21و زیرگروه دیگر = CSWعصارۀ آبی زعفران )میانگین وزنی (224 ± 15دریافت
کردند و در گروه تجربی یک زیرگروه  =ETWآب مقطر 8+هفته تمرین )میانگین وزنی (218 ± 16
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و زیرگروه دیگر  = ETSWعصارۀ زعفران  8+هفته تمرین را )میانگین وزنی  (224 ± 14مطابق با
پروتکلهای توضیح داده شده در بخش بعدی انجام دادند.
1
جهت تهیه و خوراندن عصارۀ زعفران و حالل ،کاللۀ خشک زعفران خوراکی معروف به زعفران
پوشالی از قائنات تهیه شد .بهمنظور تهیه عصارۀ آبی ،بعد از افزودن 1111میلیلیتر آب مقطر به11
گرم پودر زعفران ،محلول در ظرف پوشیده بهمدت سه روز در شیکر انکوباتور قرار گرفت .سپس نمونۀ
صاف شده و عصارۀ آبی جدا گردید و با دستگاه فریزدرایر2بهصورت پودر درآمد ( .)21موشهای
زیرگروههای  CSWو  ،ETSWعصارۀ آبی کاللۀ زعفران را بهمیزان  61میلیگرم بهازای هر کیلوگرم
وزن بدن در دو میلیلیتر آب مقطر حل شده ،روزانه رأس ساعت هشت صبح بهمدت  56روز
(نه هفته  +دو روز) از طریق گاواژ دریافت کردند .همزمان به موشهای زیرگروههای  CWو ،ETW
نیز روزانه بههمان میزان دو میلیلیتر آب مقطر بهعنوان حالل عصارۀ زعفران گاواژ شد.
چهار نوع پروتکل ورزشی در این پژوهش استفاده شد اولین پروتکل جهت آشناسازی موشهای
گروه آزمایش (گروه تمرین) با نوارگردان بهمدت یک هفته اجرا شد .دومین پروتکل نیز توسط
موشهای همین گروه بهمدت هشت هفته اجرا شد .پروتکل ورزشی سوم جهت تحمل پروتکل
ورزشی واماندهساز توسط گروه کنترل بهموازات هفتۀ هشتم تمرینات گروه تمرین و بهمدت یک
هفته اجرا شد .پروتکل ورزشی چهارم در پایان هشت هفته تمرین فقط یکبار جهت واماندهسازی
موشهای گروه تمرین و کنترل و بهمنظور بررسی اثرات یک جلسه تمرین واماندهساز بر
شاخصهای مورد نظر انجام شد (شکل یک).
پروتکل آشناسازی با نوارگردان توسط موشهای گروه آزمایش (گروه تمرین) و پیش از شروع
پروتکل هشت هفتهای بهمدت یک هفته انجام شد .این پروتکل شامل پنج جلسۀ پنج تا 26
دقیقهای در پنج روز جداگانه در طی یک هفته در سرعت  15/51متر در دقیقه و در شیب صفر تا
دو درصد بود .در خالل این دوره ،زمانیکه موشها از دویدن بر روی نوارگردان اجتناب میکردند
شوک الکتریکی ضعیفی به آنها وارد میشد و موشها را مجبور به دویدن میکرد .برای جلوگیری
از اثرات شوک الکتریکی در نتایج پژوهش ،مدت کوتاهی پیش از دادن شوک الکتریکی صدایی ایجاد
می شد تا حیوانات یاد بگیرند که پس از شنیدن آن صدا شوک وارد میشود و بنابراین با ایجاد صدا
از توقف اجتناب میکردند (.)21

1. Crocus sativus L
2. Freez-Dryer
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پس از برنامه آشناسازی حیوانات با نوارگردان ،موشهای گروه تمرین یک دورۀ هشت هفتهای
تمرینات استقامتی را ،مطابق برنامهای که در ادامه توضیح داده خواهدشد ،انجام دادند .هفتۀ اول،
مدت تمرین  36دقیقه ،شیب سه درصد ،سرعت  15/51متر بر دقیقه؛ هفتۀ دوم ،مدت تمرین 41
دقیقه ،شیب چهار درصد ،سرعت  18/33متر بر دقیقه ؛ هفتۀ سوم ،مدت تمرین  46دقیقه ،شیب
پنج درصد ،سرعت  21متر بر دقیقه؛ هفتۀ چهارم ،مدت تمرین  61دقیقه ،شیب شش درصد،
سرعت  21/51متر بر دقیقه؛ هفتۀ پنجم ،مدت تمرین  66دقیقه ،شیب هفت درصد ،سرعت 23/33
متر بر دقیقه؛ هفتۀ ششم تا هشتم مدت تمرین  51دقیقه و سرعت  26متر بر دقیقه ثابت بود .اما
شیب از هشت درصد در هفتۀ ششم تدریجاً به  11درصد در ابتدای هفتۀ هشتم رسید .در تمامی
دورۀ هشت هفتهای تمرینات استقامتی تعداد جلسات تمرین در هفته ،پنج جلسه بود .الزم بهذکر
است شیب و سرعت نهایی هر جلسه تمرین بهتدریج در طی  16دقیقه ابتدایی شروع هر جلسه
تمرین قابل دستیابی بود .پس از هفتۀ اول پروتکل ،در انتهای هر جلسه تمرین سرعت نوارگردان
در طی پنج دقیقه به آرامی کاهش داده میشد تا مرحلۀ سردکردن پس از تمرین رعایت شود (.)21
پروتکل ورزشی جهت تحمل پروتکل ورزشی واماندهساز توسط موشهای گروه کنترل) ،(Cبهموازات
هفتۀ هشتم تمرین استقامتی گروه تجربی) (ETبهمدت یک هفته ،هر هفته پنج روز متوالی و هر روز
یک جلسه (بین پنج تا  16دقیقه) و در سرعتی بین  15/51تا  21متر بر روی تردمیل در شیب صفر
درصد دویدند .سرعت و مدت بهطور تدریجی افزایش دادهشد .این پروتکل فقط بهمنظور آمادهسازی
موشهای گروه کنترل برای تحمل پروتکل واماندهساز طراحی شده و تغییر معناداری در سیستم
دفاع ضد اکسایش ایجاد نمیکند ( .)21تمرین بر روی تردمیل  12کاناله انجام گرفت.
پروتکل تمرینی واماندهکردن به این شیوه انجام شد که  48ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرین،
موشها در مدت  16دقیقه با سرعت  21متر در دقیقه و سپس  31دقیقه با سرعت  26متر در
دقیقه و در آخر ،سرعت  31متر در دقیقه در شیب  11درصد تا زمان واماندگی بر روی تردمیل
دویدند ( .)21زمانیکه موشها سه بار به شوک الکتریکی تعبیه شده در ابتدای تردمیل واکنش
نمیدادند و به حالت خوابیده به پشت باقی میماندند ،وامانده محسوب میشدند.
تمامی موشها ( 12سر موش) در سه مرحله قربانی شدند .مرحلۀ اول در ابتدای پژوهش ،پس از 48
ساعت استراحت متعاقب مرحلۀ غربالگری ،پیش از شروع برنامۀ آشناسازی موشها با تردمیل جهت
ثبت و مشخص کردن سطوح پایۀ شاخصهای مورد نظر(هشت سر موش) مرحلۀ دوم 48 ،ساعت
پس از آخرین جلسۀ تمرین استقامتی یعنی در پایان هشت هفته تمرین جهت مشاهدۀ تأثیر تمرین
و مصرف عصارۀ زعفران (هشت سر از هر زیرگروه) و سومین مرحله بالفاصله پس از فعالیت
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استقامتی واماندهساز جهت مشاهدۀ اثرات آن بر شاخصهای مورد نظر (هشت سر باقیمانده از هر
زیرگروه) انجام شد.
بالفاصله پس از واماندگی تمامی موشها با داروی کلروفورم بیهوش و کشته شدند .برای جداسازی
بافتهای مغز از روش توصیف شده توسط کوئللو 1استفادهشد ( .)28بهطور اختصار ،بعد از جداسازی
سر از بقیه بدن با گیوتین و انجام برش طولی در جمجمه ،کل بافت نرم مغز در روی یخ خشک قرار
داده شد و قسمت جلویی مغز جدا گردید .قلب نیز بالفاصله بعد از قطع شدن سر موشها سریعاً
خارج شد .بافتها در سالین بسیار سرد شستشو و هموژنات 11درصد در  1/16درصد ) (w/vکلرور
پتاسیم تهیه گردید .هموژنات با سرعت  1111دور در دقیقه و بهمدت 11دقیقه در دمای چهار درجۀ
سانتیگراد سانتریفیوژ شد و محلول شناور جهت سنجش میزان پراکسیداسیون لیپیدی از طریق
اندازهگیری مقدار مالوندیآلدئید و همچنین برای اندازهگیری فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی
سوپراکسید دیسموتاز، 2کاتاالز، 3گلوتاتیون پرکسیداز 4مورد استفاده قرار گرفت .مالوندیآلدئید،
بهعنوان مقیاسی از پراکسیداسیون چربی ،در قالب واکنش تیوباربیتوریک اسید  6و با استفاده از روش
استرن بارو و چیز من 5در بافت قلب و با روش ساتو )29( 1در ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس مورد
سنجش قرار گرفت و مقدار تیوباربیتوریک اسید بهصورت نانومول در میلیگرم پروتئین بیان گردید
( .)31فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی بهصورت واحدهای قراردادی در میلیگرم پروتئین عنوان
گردید .فعالیت سوپراکسید دیسموتاز در بافت قلب توسط روش نیشیکیمی )31( 8و در ناحیۀ
پیشحرکتی کورتکس بهروش سان 9و همکاران ( )32( )1988اندازهگیری شدند .هر واحد از فعالیت
سوپراکسید دیسموتاز بهصورت غلظت آنزیم مورد نیاز برای ممانعت از تولید رنگ تا  61درصد در یک
دقیقه ،تحت شرایط مطالعه ،تعیین شد .فعالیت کاتاالز در بافت قلب توسط روش کالیبورن )33( 11و
در ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس به روش آبی )1984( 11اندازهگیری شد ( .)34براساس تجزیه
1. Cuello
)2. Superoxide_Dismutase (SOD
)3. Catalase (CAT
)4. Glutathione peroxidase (GPX
)5. Thiobarbituric acid reacting substances (TBARS
6. Cheesman and Esterbauer
7. Satho
8. Nishikimi
9. Sun
10 . Claiborne
11.Abei
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پراکسید هیدروژن در ،241 nmبه شکل" فعالیت کاتاالز در دقیقه" محاسبه گردید .فعالیت گلوتاتیون
پرکسیداز با استفاده از روش روتورک و همکاران )36( 1و بر اساس واکنش: H2O + GSSG
(گلوتاتیون احیا) ( H2O2 +2GSHگلوتاتیون اکسید) در هر دو بافت مورد سنجش قرار گرفته و
بهصورت میکرومول گلوتاتیون اکسید/دقیقه/میلیگرم پروتئین بیان گردید .غلظت پروتئین ناحیۀ
پیشحرکتی کورتکس مغز با رسم استاندارد با استفاده از محلول 1 mg/mlآلبومین سرم گاوی 2به
روش برادفورد اندازهگیری و محاسبه گردید (.)35

 3هفته
گروه ) :(CSWعصارۀ آبي (تعداد 41 :سر)

R2

واماندهسازي

T2

T3

گروه تمرين ( 95سر)

واماندهسازي

T2

T1

R2

EX

F

( 11ساعت)

گروه):(ETSW

تمرين  +عصارۀ آبي (تعداد 41 :سر)

 75سر
استراحت

گروه ) :(ETWتمرين  +آب مقطر (تعداد 41 :سر)

غربالگري

11
سر

استراحت (5هفته)

T3

F

R1

گروه کنترل ( 95سر)

گروه ) :(CWآب مقطر (تعداد 41 :سر)

31
سر

شکل -4طرح شماتيک نحوۀ جمع آوري دادههاي پژوهش
 :T1هشت سر قربانی شدند
 :T2هشت سر از هر زیرگروه قربانی شدند ( 32سر)
 :T3هشت سر موش باقی مانده از هر زیرگروه قربانی شدند ( 32سر).
 :Fآشناسازی با نوارگردان (یک هفته)
 :R1استراحت (هشت هفته)
 :R2استراحت ( 48ساعت)
 :EXفعالیت ورزشی (هشت هفته)

1. Rotruck
)2. Bovine Serum Albumin (BSA
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جهت تجزیه و تحلیل آماری یافتههای پژوهش از آزمون  K-Sبرای بررسی طبیعی بودن توزیع
دادهها استفاده شد .در مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون ،برای مقایسۀ میانگین وزنی و زمان
واماندهشدن ،مقایسۀ میانگین متغیرهای مورد اندازهگیری زیرگروههای مختلف از تحلیل واریانس
یکراهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد .بهمنظور مشاهدۀ تأثیر نوع کارآزمایی
(زمان/تمرین/کنترل) و وضعیت مصرف دو نوع مکمل (مصرف آب مقطر/مصرف عصارۀ آبی زعفران)
در طول زمان بر تمام متغیرهای مورد اندازهگیری ،از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر دوراهه
 3×2استفاده شد .در صورت مشاهدۀ اثر تعاملی بین عاملها و زمان ،برای مقایسۀ درونگروهی از
تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر (آزمون تعقیبی بونفرونی) استفاده شد .در تمام آزمونها ،سطح
معناداری برابر با  P<0.05در نظر گرفته شد .از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخۀ  15جهت انجام
عملیات آماری استفاده شد.
یافتههای حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکراهه ،نشان میدهد در ابتدای شروع مطالعه ،تفاوت
معناداری بین میانگین وزنی زیرگروههای مختلف مشاهده نشد .همچنین تفاوت معناداری بین زمان
واماندهشدن زیرگروههای مختلف مشاهده شد (جدول یک) .همچنین میزان مالوندیآلدئید ناحیۀ
پیشحرکتی کورتکس مغز و بافت قلب زیرگروه  ETSWبهطور معناداری در مرحلۀ دوم و سوم
اندازهگیری نسبت به سایر زیرگروهها کمتر و میزان فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز
و گلوتاتیون پرکسیداز ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس مغز و بافت قلب زیرگروه  ETSWدر مرحلۀ دوم
اندازهگیری بهطور معناداری نسبت به سایر زیرگروهها بیشتر بود (شکل دو و سه).
جدول -4زمان واماندهشدن گروههاي مختلف در انتهاي پژوهش (ميانگين  ±انحراف معيار)
گروه
C
ET

تيمار
 = CWآب مقطر
 = CSWآب مقطر+عصارۀ زعفران
 = ETWتمرین +عصارۀ زعفران
 = ETSWتمرین+عصارۀ زعفران

زمان واماندهشدن (دقيقه)
L

12/5 ± 1/1
16/6 ± 3
*39/1 ± 6
42/5± 8* H

*اختالف معنا دار با سایر گروهها.
 Lو Hبهترتیب کمترین و بیشترین میزان نسبت به سایر گروهها ،سطح معناداری ).(P<0.05

ابتدا با مشاهدۀ معناداری تأثیر تعاملی نوع کارآزمایی (زمان/تمرین/کنترل) و وضعیت مصرف دو نوع
مکمل (مصرف آب مقطر/مصرف عصارۀ آبی زعفران)( ،زمان × فعالیت ورزشی ) (P=0.001؛
زمان × دو نوع مکمل ) (P=0.001؛ زمان × فعالیت ورزشی × دو نوع مکمل ) )(P=0.006در طول
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زمان بر تمام متغیرهای مورد اندازهگیری با استفاده از تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر دوراهه ،در
ادامه برای مقایسۀ درونگروهی از تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر یکراهه استفاده شد و نتایج زیر
حاصل گردید.
میزان مالوندیآلدئید ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس مغز زیرگروه = ETSWمصرف عصارۀ +تمرین
) (P=0.043؛ همچنین میزان مالوندیآلدئید بافت قلب این زیرگروه ) (P=0.022بهطور معناداری در
مرحلۀ دوم در مقایسه با مرحلۀ اول کاهش نشان داد (شکل دو) .در سایر زیرگروهها اختالف
معناداری بین مرحلۀ دوم در مقایسه با مرحلۀ اول مشاهده نشد (شکل دو) .همچنین میزان
مالوندیآلدئید ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس مغز زیرگروههای = CWآب مقطر )(P=0.001؛ = CSW
عصارۀ زعفران )(P=0.001؛  =ETWتمرین  +آب مقطر ) .(P=0.001همچنین میزان مالوندیآلدئید
بافت قلب زیرگروههای = CWآب مقطر )(P=0.001؛  =ETWتمرین  +آب مقطر ) (P=0.001بهطور
معناداری در مرحلۀ سوم در مقایسه با مرحلۀ دوم افزایش نشان داد (شکل دو).

*

7

*

6

*

5
4

3
2
ETSW+B

ETW+B

CSW+B

بالفاصله پس از وامانده شدن

CW+B

ETSW+H

بالفاصله پیش از وامانده شدن

ETW+H

CSW+H

CW+H

نانو مول به ازای هر میلیگرم پروتئین

*

*

*

*

*

8

سطوح پایه (ابتدای تحقیق)

شکل -5ميزان  MDAناحيۀ پيشحرکتي کورتکس مغز ) )Bو بافت قلب) (Hدر طي سه مرحله اندازهگيري

* تغییر معنادار نسبت به مرحلۀ قبلی اندازهگیری )(P<0.05

میزان فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز،کاتاالز ،گلوتاتیون پرکسیداز ناحیۀ پیشحرکتی
کورتکس مغز در زیرگروه  = ETSWمصرف عصاره +تمرین ( ;SOD,P=0.016; CAT,P=0.001
 )GPX,P=0.022و در بافت قلب هم در این زیرگروه ;(SOD,P=0.043; CAT,P=0.036
) GPX,P=0.029بهطور معناداری در مرحلۀ دوم در مقایسه با مرحلۀ اول افزایش نشان داد (شکل
سه).
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سایر زیرگروهها اختالف معناداری بین مرحلۀ دوم در مقایسه با مرحلۀ اول مشاهده نشد (شکل سه).
همچنین میزان فعالیت هر سه آنزیم ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس مغز زیرگروههای  = CWآب مقطر
( =CSW ،)SOD,P=0.001; CAT,P=0.001; GPX,P=0.001عصارۀ زعفران ;(SOD,P=0.001
) CAT,P=0.001; GPX,P=0.001تمرین  +آب مقطر ;(SOD,P=0.001; CAT,P=0.001
) GPX,P=0.002بهطور معناداری در مرحلۀ سوم در مقایسه با مرحلۀ دوم کاهش و در زیرگروه
 =ETCWتمرین  +عصارۀ زعفران ) (SOD,P=0.001; CAT,P=0.001; GPX,P=0.005بهطور
معناداری افزایش نشان داد .همچنین میزان فعالیت آنزیمهای بافت قلب زیرگروههای = CWآب
مقطر) (SOD,P=0.001; CAT,P=0.001; GPX,P=0.001و  =ETWتمرین  +آب مقطر
) (SOD,P=0.001; CAT,P=0.001; GPX,P=0.002بهطور معناداری در مرحلۀ سوم در مقایسه با
مرحلۀ دوم افزایش نشان داد .فعالیت آنزیمهای بافت قلب در سایر زیرگروهها در این مرحله تغییر
معناداری مشاهده نشد (شکل سه).

*
* * * * ** * * * ** * * *

20
15

* *

*

واحد به ازای هر میلی گرم پروتئین

* *
*

*
*

*

25

10

5
0

GPX/ETSW+B

GPX/ETW+B

GPX/CW+B

GPX/CSW+B

CAT/ETSW+B

CAT/ETW+B

CAT/CW+B

CAT/CSW+B

SOD/ETSW+B

SOD/ETW+B

SOD/CW+B

SOD/CSW+B

GPX/ETW+H

GPX/ETSW+H

GPX/CW+H

GPX/CSW+H

CAT/ETW+H

CAT/ETSW+H

CAT/CW+H

CAT/CSW+H

SOD/ETW+H

SOD/ETSW+H

SOD/CW+H

SOD/CSW+H

بالفاصله پس از وامانده شدن

بالفاصله پیش از وامانده شدن

سطوح پایه(ابتدای تحقیق)

شکل -9ميزان  MDAناحيۀ پيشحرکتي کورتکس مغز ) (Bو بافت قلب ) (Hدر طي سه مرحله اندازهگيري

* تغییر معنادار نسبت به مرحلۀ قبلی اندازهگیری ).(P<0.05
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بحث و نتیجه گیری
تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت حاد واماندهساز موجب افزایش
معنادار میزان مالوندیآلدئید ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس مغز در زیرگروههای  CW,CSW,ETWو
افزایش معنادار شاخص مذکور در بافت قلب زیرگروههای  CW,ETWگردید .روزا 1و همکاران
( )2111تساکریس 2و همکاران ( )2115تورگت 3و همکاران ( )2112همسو با پژوهش حاضر عنوان
کردند غلظت مالوندیآلدئید بافت مغز متعاقب یک وهله فعالیت حاد واماندهساز بهطور معناداری
افزایش مییابد ( .)5-8از سویی ،نتایج این بخش از پژوهش با نتایج پژوهشهای لئو و همکاران
( ،)2111سومانی و همکاران ( ،)1995آکیگوس و همکاران ( )2115که عنوان کردند یک وهله
فعالیت حاد واماندهساز اثر معناداری بر مالوندیآلدئید مغز ندارد در تضاد است ( .)31-39همچنین
وندیتی و همکاران ( ،)1995خانا و همکاران ( )1999افزایش معناداری میزان مالوندیآلدئید بافت
قلب را پس از یک وهله فعالیتحاد واماندهساز در گروههای کنترل گزارش کردند که با نتایج
پژوهش حاضر همسو است ( .)13،14با وجود این ،نتایج این بخش از پژوهش با نتایج مطالعۀ خانا 4و
همکاران ( )1999بجما 6و همکاران ( )2111که گزارش کردند یک وهله فعالیتحاد واماندهساز تأثیر
معناداری بر میزان مالوندیآلدئید بافت قلب ندارد در تضاد است ( .)13،41مالوندیآلدئید بهعنوان
مارکر پراکسیداسیون لیپیدی استرس اکسیداتیو ،فرآوردۀ نهایی تجزیۀ لیپیدها توسط گونههای فعال
اکسیژن است .بنابراین افزایش میزان مالوندیآلدئید بافت قلب و ناحیۀ پیشحرکتی مغز
نشاندهندۀ افزایش آسیب غشاء سلولی در این بافتها بهعلت افزایش استرساکسیداتیو و از سویی،
اختالل در مکانیزمهای دفاعی آنتیاکسیدانهای آنزیمی و غیرآنزیمی این بافتها در واکنش به یک
وهله فعالیتحاد واماندهساز است ( .)41در بخش دیگری از یافتههای پژوهش حاضر فرضیۀ فوق
مبنی بر کاهش میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی (سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز،گلوتاتیون
پرکسیداز) در نتیجه بروز استرس اکسیداتیو نشان داده شد ،به شکلی که در ناحیۀ پیشحرکتی
کورتکس مغز زیرگروههای ) (CW,CSW, ETWکه میزان مالوندیآلدئید ناحیۀ پیشحرکتی
کورتکس مغز آنها متعاقب واماندهشدن افزایش معناداری یافته بود ،بهطور معناداری کاهش نشان
داد و در مقابل میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی مذکور در ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس مغز
1. Rosa
2. Tsakiris
3. Turgut
4. Khanna
5. Bejma
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گروه  ETSWکه میزان مالوندیآلدئید آن تغییر معناداری نیافته بود بهطور معناداری نسبت به
پیش از واماندهشدن افزایش نشان داد .آنزیم سوپراکسید دیسموتاز اولین خط دفاعی سیستم
دفاعآنزیمی علیه تولید گونههای فعال اکسیژن در خالل ورزشهای واماندهساز است .کاهش میزان
فعالیت این آنزیم نشاندهندۀ کاهش بلوکهشدن تشکیل یون هیدروکسیل از پراکسید هیدروژن
است .بنابراین غلظت رادیکالهای آزاد افزایش مییابد که منجر به استرساکسیداتیو میشود (.)42
همچنین فعالیت کاتاالز و گلوتاتیون پرکسیداز باعث جلوگیری از تشکیل رادیکال هیدروکسیل ،از
طریق تبدیل پراکسید هیدروژن به آب و اکسیژن دو اتمی میشود .گلوتاتیون پرکسیداز توسط
پراکسید هیدروژن به گلوتاتیون 1تبدیل میشود ( .)42آنزیم سوپراکسید دیسموتاز را به پراکسید
هیدروژن و اکسیژن تبدیل میکند .حذف پراکسید هیدروژن برای تکمیل کار سوپراکسید دیسموتاز
جهت کاهش آثار مضر استرساکسیداتیو حیاتی است .حذف پراکسید هیدروژن را آنزیم کاتاالز و
گلوتاتیون پراکسیداز با تبدیل آن به آب و اکسیژن انجام میدهند .عالوه بر این ،کاتاالز درگیر در
سمزدایی غلظت باالی پراکسید هیدروژن و گلوتاتیون پرکسیداز بوده و نسبت به کاهش پراکسید
هیدروژن حساس است ( .)42بنابراین کاهش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی نشاندهندۀ نارسایی
سیستم دفاع آنتیاکسیدان برای مقابله با گونههای فعال اکسیژن و در نتیجه افزایش میزان
مالوندیآلدئید است .در مقابل ،افزایش فعالیت آنزیمهای مذکور احتماالً ناشی از افزایش ظرفیت
دفع گونههای فعال اکسیژن تولید شده در بافت است که باعث شده میزان مالوندیآلدئید ناحیۀ
پیشحرکتی کورتکس مغز موشها در زیرگروه  ETSWو میزان مالوندیآلدئید بافت قلب در
زیرگروههای  CSW,ETSWبر خالف سایر زیرگروهها افزایش معناداری نشان ندهد .با توجه به یافتۀ
دیگر پژوهش حاضر مبنی بر افزایش معنادار فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز  ،کاتاالز و
گلوتاتیون پرکسیداز و کاهش سطوح مالوندیآلدئید ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس مغز و بافت قلب
در وضعیت استراحت پیش از واماندهشدن نسبت به سطوح پایۀ ابتدای پژوهش ،در زیرگروه عصارۀ
آبی زعفران  +تمرینات ورزشی ( )ETSWسیستم دفاع آنتیاکسیدانی این زیرگروه تقویت شدهاست
و باعث شد در حین واماندهسازی ،سیستم دفاع آنتیاکسیدانی ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس مغز و
بافت قلب کارآیی الزم را برای دفع گونههای فعال اکسیژن تولیدی داشتهباشد و از افزایش معنادار
مالوندیآلدئید نسبت به پیش از واماندهشدن جلوگیری شود .نتایج این بخش از پژوهش در مورد
جلوگیری از افزایش معنادار مالوندیآلدئید مغز در واکنش به فعالیت واماندهساز با استفاده از
ترکیبات آنتیاکسیدانی ،با نتایج پژوهشهای روزا و همکاران ( )2111و آکیل و همکاران ()2111
)1. Glutathione (GSH
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( ،)5,43و در مورد استفاده از زعفران برای جلوگیری از افزایش مالوندیآلدئید مغز در محیط
آزمایشگاهی ،با نتایج پژوهشهای حسین زاده و همکاران ( ،)2116تمدن فرد و همکاران ()2113
( )26,25همسو است و در مورد اثرات جلوگیری کنندۀ عصارۀ زعفران بر پراکسیداسیون بافت قلب
با نتایج پژوهشهای جاسپریت و همکاران ( ،)2111مهدی زاده و همکاران ( )2113همسو است
( .)23,24از تئوری هورمزیس ،1که در مورد تغییر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی است ،میتوان در
توجیه این مورد که چرا مصرف عصارۀ زعفران (زیرگروه )CSWو یا تمرین ورزشی (زیرگروه)ETW
بهتنهایی نتوانست متعاقب هشت هفته تغییر معناداری در سطوح پایهای شاخصهای
مالوندیآلدئید و یا فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی ایجاد کند و در عوض ترکیب ورزش و مصرف
عصارۀ زعفران (زیرگروه )ETSWاثرات معنادار مثبتی را بر شاخصهای فوق داشت ،کمک گرفت .بر
اساس تئوری هورمزیس ،گونههای فعال اکسیژن از طریق فعالسازی مسیرهای حساس دوگانه
درون سلولی ،بیان آنزیمهای آنتی اکسیدانی و دیگر محافظان پروتئینی سلولی را جهت سازگاری با
استرساکسیداتیو و با هدف حفظ هموستاز سلولی افزایش میدهد ( .)12غلظتهای باال و یا عدم
تولید گونههای فعال اکسیژن نقش بازدارندهای در سازگاریهای درونسلولی دارند .غلظت بهینه
درونسلولی هیدروژن پراکسید جهت تنظیم مثبت رونویسی از آنزیمهای آنتیاکسیدانی در محدوده
دو تا  16میکرومول ،بسته به نوع سلول موردنظر ،مطلوب گزارش شدهاست ( .)12از سویی ،همانطور
که عنوان شد ،عصارۀ زعفران در پژوهش جاری فقط از افزایش معنادار مالوندیآلدئید بهعنوان
شاخص افزایش گونههای فعال اکسیژن فراتر از ظرفیت سیستم دفاع آنتیاکسیدانی جلوگیری کرده
و نقش بلوکه کنندۀ  111درصدی را در جلوگیری از افزایش مالوندیآلدئید نداشتهاست .بنابراین ،با
تولید این گونههای فعال اکسیژن در طی هشت هفته تمرین به سلول اجازۀ سازگاری با شرایط و
افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی را دادهاست .بنابراین ،عصارۀ زعفران نقش تعدیلکنندهای
در تولید گونههای فعال اکسیژن داشته و در حقیقت شرایطی را فراهم آورده که میزان تولید
گونههای فعال اکسیژن در پژوهش حاضر در زیرگروه  ETSWدر حد تمریناتی با شدت پایینتر
تنظیم شود .از طرفی ،زیرگروه  ETWکه فقط تمرین ورزشی انجام دادند ،احتماالً بهدلیل شدت
باالی تمرین در پروتکل پژوهش حاضر و تولید بیش از حد بهینه گونههای فعال اکسیژن که دارای
اثرات بلوکهکنندگی بر تنظیم مثبت فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی دارند و از سویی زیرگروه
دریافتکننده عصارۀ زعفران (زیرگروه  )CSWبهدلیل عدم تولید گونههای فعال اکسیژن بهدلیل عدم
تمرین ورزشی ،افزایش فعالیتی در آنزیمهای آنتیاکسیدانی بافتهای آنها متعاقب هشت هفته
1. Hormesis
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حاصل نشد .در دیگر یافتۀ پژوهش حاضر مشاهده شد که میزان فعالیت آنزیمهای سوپراکسید
دیسموتاز  ،کاتاالز و گلوتاتیون پرکسیداز در زیرگروههای  CW,ETWکه میزان مالوندیآلدئید بافت
قلب آنها متعاقب فعالیت حاد واماندهساز افزایش معناداری یافته بود ،بهطور معناداری افزایش نشان
داد و در گروههایی که مالوندیآلدئید آنها افزایش نیافت ،تغییر معناداری مشاهده نشد .این نتایج
در مقایسه با واکنش ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس مغز متعاقب فعالیت حاد واماندهساز دارای الگوی
متفاوتی بود .احتماالً تفاوت در واکنش آنزیمهای دو بافت متفاوت مربوط به تفاوت در سیستم دفاع
آنتیاکسیدان این دو بافت باشد .عنوان شده که سیستم دفاع آنتیاکسیدانی مغز نسبت به سایر
بافتها ضعیفتر است ( .)12بنابراین ،احتماالً سایر بافتها در خالل فعالیتهای واماندهساز نسبت
به سیستم دفاع آنتیاکسیدانی ،آسیبپذیرتر بودهاست و احتماالً واکنش آنزیمهای آنتیاکسیدانی
این بافت به استرس اکسیداتیو نسبت به بافتهای دیگر متفاوت باشد .احتماالً یکی از دالیلی که
مصرف عصارۀ زعفران در زیرگروه  CSWنتوانست از افزایش معناداری مالوندیآلدئید ناحیۀ پیش
حرکتی کورتکس مغز متعاقب واماندهشدن جلوگیری کند ،همین تفاوت در سیستم دفاع
آنتیاکسیدانی دو بافت مذکور باشد (در حالی که از افزایش مالوندیآلدئید بافت قلب این زیرگروه
متعاقب واماندهشدن جلوگیری کرد) .در انتها الزم بهذکر است که نتایج حاصل از پژوهش حاضر در
مورد زیرگروههای  CSW،CWکه نشان داد بین میزان فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز ،
کاتاالز و گلوتاتیون پرکسیداز و میزان مالوندیآلدئید بافت قلب و ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس مغز
این زیرگروهها در مرحلۀ دوم اندازهگیری در مقایسه با مرحلۀ اول تفاوت معناداری مشاهده نشد با
نتایج پژوهشهای بروکس و همکاران ( )21( )1918که عنوان کردند اجرای پروتکل تمرینی یک
هفتهای تأثیر معناداری بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی نداشته و این پروتکل فقط جهت تحمل
پروتکلهای تمرینی واماندهساز طراحی شده تأیید میکند.
بهطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد انجام یک دوره تمرینات استقامتی و یا مصرف عصارۀ زعفران
هر کدام بهتنهایی تغییر معناداری در میزان مالوندیآلدئید و یا فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی در
وضعیت استراحت پیش از تمرین در ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس مغز و بافت قلب ایجاد نمیکند و
یا قادر به جلوگیری از افزایش معنادار میزان مالوندیآلدئید ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس مغز
متعاقب یک وهله فعالیت واماندهساز نیست .با وجود این ،مصرف عصاره و انجام همزمان تمرین
استقامتی ،میزان مالوندیآلدئید را در ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس مغز و بافت قلب کاهش و میزان
فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی را در دو بافت ذکر شده افزایش میدهد و از تغییرات معنادار میزان
مالوندیآلدئید و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی قلب و میزان مالوندیآلدئید ناحیۀ پیشحرکتی
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کورتکس مغز متعاقب یک وهله فعالیت واماندهساز هوازی جلوگیری میکند .همچنین مصرف عصارۀ
زعفران بهتنهایی از تغییرات معنادار شاخصهای یاد شده در قلب ،متعاقب واماندهشدن جلوگیری
کرد .این اثرات عصارۀ زعفران احتماالً از طریق تقویت سیستم دفاع آنتیاکسیدانی و بهویژه بلوکه
کردن تولید و عملکرد رادیکالها و گونههای اکسیژن فعال اعمال میشود .بنابراین میتوان چنین
نتیجه گرفت که سیستم دفاع آنتیاکسیدانی بافتهای قلب و ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس مغز به
مصرف یک دوره عصارۀ زعفران ممکن است واکنشهای متفاوتی داشته باشند؛ به شکلی که مصرف
این عصاره به تنهایی در قلب منجر به تقویت این سیستم شده درحالیکه در ناحیۀ پیشحرکتی
کورتکس چنین واکنش سازگاری قابل مشاهده نیست .مصرف عصارۀ زعفران در جهت جلوگیری از
افزایش پراکسیداسیون لیپیدی بافت قلب و مصرف عصارۀ زعفران همزمان با تمرینات استقامتی در
ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس مغز بهویژه در فعالیتهای ورزشی واماندهساز هوازی تأثیرگذار است و
از اثرات منفی ناشی از پراکسیداسیون لیپیدی بافت قلب جلوگیری نمود .میتوان به ورزشکاران
رشتههای استقامتی که در حال انجام تمرینات شدید هستند توصیه کرد از این عصاره استفاده کنند.
گرچه در این زمینه نیازمند پژوهشهای بیشتری بهویژه با استفاده از نمونههای انسانی هستیم که
در آنها شاخص های آسیب قلبی و یا سیستم اعصاب مرکزی موجود در سرم متعاقب ورزشهای
واماندهساز پس از مصرف عصارۀ زعفران اندازهگیری شود.
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ارجاع دهي به روش ونکوور

 اثر تعاملی تمرین هوازی و. رسولیان بهرام، مهربانی جواد، میرزایی بهمن،خسروی امیر
مصرف عصارۀ آبی کاللۀ زعفران بر میزان مالوندیآلدئید و سیستم آنتیاکسیدانی قلب و
ناحیۀ پیشحرکتی کورتکس مغز موشهای صحرایی نر جوان پس از یک جلسه فعالیت
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Abstract
The present study aims to investigate the interaction effects of aerobic training and
Saffron extracts consumption on anti-oxidant defense system of heart and brain
premotor cortex of young male rats following an acute bout of exhaustive endurance
exercise. Sixty four Rats with an age of 3 moons (weight 212±26 gr) were assigned to
four equal subgroups: 1-CW; Distilled water received. 2- CSW; aqueous saffron
extract received; 3- ETW; Distilled water + training. 4- ETSW; aqueous saffron
extract + training. The Rats in an aerobic training group ran on a treadmill (60 min
/day, 5 days/wk at 25m/min in 10% Incline) for 5 consecutive days a week. Control
group did not exercise. At the end of the study period, half of each subgroup
immediately before, and remained rats were killed immediately after exhaustive and
measured manually, the activities of superoxide dismutase, catalase, glutathione
peroxidase , and malondialdehyde and protein concentration levels of heart and brain
premotor cortex. The data were analyzed by two and one-way repeated ANOVA,
Showed that Lipid peroxidation levels, in the heart (subgroups 1�
3) and brain premotor
cortex (subgroups 1�
2, 3) tissues were significantly increased due to exhaustive. The
interactive effect between exercise and Saffron extracts (subgroups 3) prevented the
increased lipid peroxidation level due to exhaustive. Results of the study indicate that
interaction of aerobic training and Saffron extracts can reduce the lipid peroxidation
level, in the heart and brain premotor cortex tissues due to exhaustive exercise.
However, since few studies have been conducted in this area, more research is needed.
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