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Abstract
Background: Rosa canina L. has high levels of carotenoids, flavonoids and, vitamin C antioxidant compounds
that can withstand the destructive effects of exhaustive exercise-induced oxidative stress. The present study aims to
investigate the effects of concurrent eight-week aerobic training and Rosa canina L. fruit hydroalcoholic extract on
some liver enzymes and malondialdehyde of liver in male rats following an acute aerobic exercise until exhaustion.
Methods: The present research was an experimental study. Forty male Wistar rats were randomly divided into
four groups (N=10): placebo (without exercise + distilled water 2 ml supplement), supplement (without exercise +
Rosa canina L extract, 100 mg/kg), exercise (8 weeks exercise + distilled water 2 ml), combined (8 weeks exercise +
Rosa canina L extract, 100 mg/kg). At the end of the experiment, half of the rats were killed immediately before
exhaustive exercise; while the other half were killed immediately after performing an acute exhaustive exercise on
the treadmill. Serum enzymes AST, ALT, and hepatic malondialdehyde levels were measured by ELISA and
thiobarbituric acid methods, respectively.
Results: The results show that in all groups except the combined group serum AST, ALT, and malondialdehyde
of the liver were significantly increased following an acute exhaustive exercise compared to the prior exhaustive
exercise (P<0.05).
Conclusion: The use of Rosa canina L Fruit hydroalcoholic extract with aerobic exercise prevented the increase
of hepatic malondialdehyde and serum enzymes AST, ALT levels following an acute exhausting exercise.
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چکیده

زمینه :نسترن کوهی سرشار از ترکیبات آنتی اکسیدانی مثل کاروتنوئیدها ،فالونوئیدها ،و ویتامین  Cبوده که قادر به مقابله با اثرات مخرب استرس
اکسیداتیو ناشی از ورزش های وامانده ساز است .تحقیق حاضر به منظور تعیین اثر همزمان هشت هفته تمرین هوازی و عصاره هیدروالکلی میوه نسترن کوهی
بر برخی آنزیم های کبدی سرم و مالون دی آلدئید کبد موش های ویستار متعاقب یك وهله فعالیت وامانده ساز هوازی انجام شد.
روش کار :در این مطالعه تجربی 04 ،سر موش نر نژاد ویستار بهصورت تصادفی به چهار گروه مساوی ،دارونما (بدون تمرین 2 +میلی لیتر آب مقطر) ،
مکمل (بدون تمرین 044 +میلیگرم عصاره هیدروالکلی نسترن کوهی  2 +میلیلیتر آب مقطر) ،تمرین (  8هفته تمرین استقامتی  2 +میلیلیتر آب مقطر)،
ترکیبی (  8هفته تمرین استقامتی  044 +میلیگرم عصاره هیدروالکلی نسترن کوهی  2 +میلیلیتر آب مقطر) تقسیم شدند .در پایان تحقیق نیمی از موشها
بالفاصله پیش و نیمیدیگر بالفاصله پس از وامانده شدن روی نوار گردان ،جراحی شدند .آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز سرمی و
مالون دی آلدئید بافت کبد به ترتیب با روش های االیزا و تیوباربیتوریك اسید سنجیده شدند .دادهها با روش آماری تحلیل واریانس یكطرفه و آزمون تعقیبی
توکی ،در سطح معناداری  p< 4/5تجزیه و تحلیل شدند.
يافتهها :مقادیر آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز سرمی و مالون دی آلدئید بافت کبد تمامی گروه ها بجز گروه ترکیبی متعاقب
واماندهسازی افزایش معنی داری نشان دادند (.)p<4/45
بحث و نتیجهگیري :نتایج حاصل نشان داد تمرین هوازی به همراه مصرف عصاره هیدروالکلی نسترن کوهی از افزایش مالون دی آلدئید بافت کبد و
آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز سرمی متعاقب یك وهله فعالیت وامانده ساز جلوگیری میکند.
کلید واژه ها :فعالیت وامانده ساز هوازی ،آنزیم های کبدی ،عصاره میوه نسترن کوهی ،مالون دی آلدئید.

نحوه استناد به این مقاله :خسروی ا .اثر همزمان هشت هفته تمرین هوازی و عصاره هیدروالکلی میوه نسترن کوهی بر برخی آنزیم های کبدی سرم و مالون دی آلدئید کبد
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منتشر گردیده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.

اثر همزمان هشت هفته تمرین هوازی و عصاره هیدروالکلی میوه نسترن کوهی بر برخی آنزیم های کبدی سرم

مقدمه

فعالیت های ورزشی به ویژه تمرینات هوازی با شدت و مدت
پایین تا متوسط با مکانیسم های مختلفی از جمله تقویت سیستم
دفاع آنتی اکسیدانی بدن نقش چشمگیری در کنترل و پیشگیری از
بیماریهای مزمن غیرواگیر مانند بیماریهای قلبیعروقی،
اختالالت متابولیکی ،پیری ،آلزایمر و سرطان دارند .کبد نیز از
اندامهای حیاتی است که با فعالیت های بدنی در برابر تنش های
مختلف محیطی و فیزیولوژیك مانند سرما ،گرما ،هیپوکسی،
ایسکمی و تخلیه انرژی مقاوم می شود ( .)0برخالف تمرینات
هوازی با شدت و مدت پایین تا متوسط ،در خالل تمرینات
ورزشی هوازی با شدت و یا مدت باال ،اکسیژن مصرفی بدن به 04
تا  24برابر و در سطح سلول های عضالنی فعال به  044تا 244
برابر حالت استراحت افزایش می یابد .در خالل اینگونه فعالیت ها
 2تا  5درصد اکسیژن مصرفی تبدیل به رادیکال های آزاد میشوند.
با توجه به نقش حیاتی کبد در حفظ هموستاز بدن ،میزان اکسیژن
مصرفی سلول های این بافت به دلیل افزایش فعالیت جهت
برآورده کردن نیازهای انرژیك ،از طریق افزایش میزان گلیکوژنولیز
و گلوکونئوژنز ،باال رفته ( )0در نتیجه تولید گونه های اکسیژنی
فعال سلول های کبدی به بیش از  2تا  3برابر حالت طبیعی افزایش
مییابد .همچنین هیپوکسی ،فعالیت گزانتین اکسیداز (Xanthine
) Oxidaseو افزایش درجه حرارت بدن نیز میزان تولید تولید گونه
های اکسیژنی فعال را افزایش می دهند .در این شرایط سیستم دفاع
آنتی اکسیدانی سلول های کبدی جهت خنثیسازی گونه های
اکسیژنی فعال کارایی کافی را نداشته بنابراین استرس اکسیداتیو در
این بافت رخ میدهد و موجب آسیب به لیپیدها ،پروتئینها و
داکسیریبونوکلئیكاسید سلول شده ،عملکرد سلولی آسیب میبیند
و حتی منجر به مرگ سلولی و در نتیجه آسیب بافتی می شود (.)2
یکی از مهم ترین شاخص ها برای ارزیابی استرس اکسیداتیو غشا
سلولی ،اندازه گیری مالون دی آلدئید ) (Malondialdehydeبافت
است .این شاخص در نتیجه تخریب اکسیداسیونی سلولی اسید
های چرب با چند پیوند دوگانه موجود در ساختمان غشا سلولی
توسط رادیکال های آزاد و به عنوان پراکسیداسیون لیپید شناخته
میشود ( .)2همچنین یکیدیگر از روش های رایج و اصلی
نشانگر آسیب سلول های کبدی ،اندازهگیری آنزیمهای
(aspartate
سیتوپالسمی آسپارتات آمینوترانسفراز
(alanine
) aminotransferaseو آالنین آمینوترانسفراز
) aminotransferaseخون است .این آنزیم ها عامل انتقال آمین از
یك سوبسترا به سوبسترای دیگر هستند .مواقعی که سلول های
کبدی آسیب ببینند ،میزان آنزیم های  ASTو  ALTپالسمایی به
سرعت افزایش پیدا می کند .غلظت پالسمایی این آنزیم ها ،بهترین
شاخص برای ارزیابی وضعیت کبد هستند ،زیرا با آسیب سلولهای
کبدی ،میزان این آنزیم ها در خون افزایش می یابد .در تحقیقات
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متعددی مانند تحقیقات راموس و همکاران ( )3همچنین کوریوی
و همکاران ( )0گزارش شده که متعاقب یك وهله تمرین هوازی
وامانده ساز میزان مالون دی آلدئید بافت کبد و آنزیم های سرمی
نشانگر آسیب کبدی (آسپارتات آمینوترانسفراز ،آالنین
آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز) ،به طور معنی داری افزایش
مییابد .با توجه به اینکه تمرینات ورزشی هوازی با شدت و مدت
باال موجب برهم خوردن تعادل اکسیدان آنتی اکسیدانی سلول های
کبدی و بروز استرس اکسایش در سلول های کبدی و در نتیجه
پراکسیداسیون لیپیدی غشا سلولی و آسیب سلول های کبدی و
رهایش آنزیم های  ASTو  ALTبه سیستم گردش خون می شوند
( )2بنابراین احتماال یکی از راه کارهای موثر در جهت کاهش و یا
جلوگیری از اثرات منفی تمرینات هوازی با شدت و مدت باال در
سلول های کبدی مصرف مکمل های آنتی اکسیدانی جهت تقویت
سیستم دفاع آنتی اکسیدانی این سلول ها است ( .)5با وجود این،
ممکن است مصرف مکمل های آنتی اکسیدانی سنتزی اثرات
نامطلوبی مانند اختالل در سازگاری بافت های عروقی و عضالت
اسکلتی به تمرینات ورزشی (از طریق مسدود کردن سیگنالهای
درون سلولی) ،آلوده بودن به مواد ممنوعه و تسریع روند استرس
اکسایش داشته باشند ( .)6از سویی گرایش به مصرف داروها و
مکمل های با منشا گیاهی بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران به
دلیل سهولت دسترسی ،عدم عوارض جانبی در دوزهای مجاز و
قیمت مناسب ،داروهای گیاهی را به عنوان جایگزین مکمل های
سنتزی مورد توجه محققین قرار داده است ( .)5نسترن کوهی
) (Rosa canina Lدرختچه ای چند ساله است که به طور خودرو
در مناطق خشك ،روی صخره ها و حتی در بوته زارها می روید.
میوه آن گرد یا تخم مرغی کوزه ای شکل ،کشیده ،صاف با رنگ
قرمز روشن (در مرحله رسیدگی کامل به رنگ قرمز تیره مایل به
قهوه ای) است و دانه ها در داخل آن قرار دارند .نسترن کوهی از
گیاهان دارویی ارزشمندی است که مردم اکثر سرزمین ها از میوه
های این گیاه در جهت پیشگیری و درمان بیماری های مختلف از
جمله همورویید ،دیابت شیرین ،آرتریت ،روماتیسم ،سیاتیك،
سرماخوردگی ،آنفوالنزا ،نقرس ،زخم معده ،سنگ صفرا و کلیه
استفاده می کنند ( .)7دلیل خواص دارویی فراوان میوه این گیاه
بهدلیل ترکیبات آن است .این میوه سرشار از فالونوئیدها ،لیگنین،
توکوفرولها ،کاروتنوئیدها (لیکوپن ،زتا و بتا کاروتن ،گزانتوفیل،
نئوگزانتین و لوتئین) ،قندها ،اسیدهایآلی ،اسیدهای آمینه ،اسیدهای
چرب ضروری ،پکتین و تاننها ،همچنین ویتامینهای ، B2 ، B1
 C ،E ،Kو پتاسیم و فسفر است .مجموع ترکیبات فنولی نسترن
کوهی  03/83-00/40میلیگرم اکی واالن اسید گالیك بر گرم وزن
خشك ،و مقدار ویتامین  Cآن حدود  603میلی گرم و 02/4-35/2
میلی گرم لیکوپن در هر  044گرم ماده خشك است ( .)7با توجه
به مقادیر باالی ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در میوه نسترن
کوهی این میوه دارای اثر آنتی اکسیدانی قوی بوده که در تحقیقات
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متعددی گزارش شده است ( .)8-04صادقی و همکاران ( )8در
تحقیقی عنوان کردند عصاره هیدروالکلی میوه نسترن کوهی از
تغییرات معنی دار آنزیم های کبدی آلکالین فسفاتاز (Alkaline
) ALT, AST, phosphataseسرم و مالون دی آلدئید پالسما
موش های مبتال شده به سمیت کبدی جلوگیری میکند .همچنین
بنان خجسته و همکاران ( ،)4نشان دادند که عصاره الکلی میوه
نسترن کوهی باعث کاهش معنیدار آنزیمهای  ALT ، ALPو
 ASTسرم موش های دیابتی میشود .تقیزاده و همکاران ( )04نیز
نشان دادند عصاره الکلی میوه نسترن کوهی باعث کاهش معنی دار
آنزیمهای  ALTو  ASTو جلوگیری از کاهش ظرفیت کل آنتی
اکسیدانی پالسما در موش های دیابتی میشود .مطالعات اندک
انجام شده در زمینه اثرات آنتی اکسیدانی نسترن کوهی در
سلولهای کبدی ،استرس اکسایش به روش ساختگی با استفاده از
مواد شیمایی ( )8و یا القا دیابت ( )04،4انجام شده است ،در حالی
که استرس اکسایش ناشی از تمرینات هوازی وامانده ساز که منجر
به آسیب دیدگی سلول های کبدی و رهایش آنزیم های نشانگر
این آسیب در سرم می شوند ،از لحاظ مکانیسم وقوع استرس
اکسیداتیو ،میزان ،گستردگی و ..متفاوت هستند .از سویی با توجه
نقش تمرینات هوازی با شدت باال در افزایش آمادگی جسمانی،
اینگونه تمرینات شیوع گستردهای بین افراد ورزشکار و غیر
ورزشکار دارند .با توجه به تاثیرات منفی شناخته شده اینگونه
تمرینات بر بافت های مختلف از جمله کبد و عوارض نامطلوب
مصرف داروهای صناعی جهت مقابله با اثرات نامطلوب تمرینات
هوازی با شدت باال از جمله استرس اکسایشی ،همچنین معرفی
مکمل های گیاهی کمتر شناخته شده برای عموم مثل نسترن
کوهی ،که قابل استفاده در روش های مختلف ،در دسترس ،ارزان،
اثرات مثبت اثبات شده بر کبد ،بدون عوارض جانبی در دوزهای
مجاز ،برای کاهش اثرات مخرب ناشی از تمرینات هوازی وامانده
ساز بر کبد ،بسیار مفید و ضروری است .بنابراین معرفی نسترن
کوهی برای کاهش اثرات مخرب تمرینات هوازی وامانده ساز
برای ارایه به افراد درگیر در تمرینات ورزشی با شدت باال می
تواند در جلوگیری از بروز صدمات کبدی احتمالی و پیامدهای
خطرناک اینگونه تمرینات به حفظ و افزایش سالمتی افراد جامعه،
جلوگیری و یا کاهش هزینه های درمانی کمك کند .در نتیجه،
مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و
مصرف همزمان عصاره هیدروالکلی میوه نسترن کوهی بر برخی
آنزیم های کبدی سرم و مالون دی آلدئید کبد موش های ویستار
متعاقب یك وهله فعالیت وامانده ساز هوازی انجام شد.

روش کار

پژوهش حاضر ،به روش مطالعـه تجربـی روی  54سر موش
صحرایی نر نژاد ویستار با وزن تقریبی 244 - 204گرم انجام شد.

موش ها از مرکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم
پزشکی لرستان تهیه شد .بـرای نگهـداری موشهای صحرایی از
قفسهـای جـنس پلـیکربنـات شـفاف با قابلیت اتـو کـالو
اسـتفاده شـد .بـرای جـذب ادرار و مـدفوع حیوانات و راحتی
آنها از تراشه و بریـدههـای چـوب اسـتریل استفاده شد .یك روز
در میان قفسها شستوشو و تراشههای چـوب نیـز تعـویض
میشد .دمـای مطلـوب سـالن نگهداری حیوانات  24تا  20درجه
سانتیگراد و رطوبت نسـبی حدود  55تا  65درصد کنتـرل و
ثبـت شـد .چرخـه روشـنایی تـاریکی نیـز هـر  02سـاعت
یـکبـار بـه طـور دقیـق توسـط تنظــیم کننــده الکترونیکــی
نــور ســالن نگهــداری حیوانــات آزمایشگاهی رعایت شد .طی
دوره پژوهش ،مـوشهـا بـه آب و غـذای مخصـوص حیوانات
آزمایشگاهی دسترسی آزادانه داشتند .حجم نمونه بر اساس
مطالعات قبلی در سطح معناداری آلفا یا خطای نوع اول ( 4/45
درصد) و توان بتا یا خطای نوع دوم ( )4/8با نرم افزار SPSS
نســـخه  22در مجموع  04سر موش صحرایی و برای هر گروه
 04سر موش صحرایی تعیین شد .با توجه به حجم نمونه مورد نیاز
یك هفتـه پس از انتقال مـوشهـا بـه محـیط آزمایشگاهی برای
غربالگری ،موشها مجبور به دویدن با سرعت  06/6متر بر دقیقه و
به مدت  5دقیقه بر روی تردمیل  02کاناله  TURBO T310ساخت
کره شدند 04 .سر موش صحرایی با وزن تقریبی  220±08گرم که
توانایی دویدن در این سرعت را داشتند انتخاب شده و پس از
همسان سازی وزن به صورت تصادفی ساده به  0گروه (هر گروه
 04سر موش)  ،گروه دارونما (بدون تمرین 2 +میلیلیتر آب
مقطر) ،گروه مکمل (بدون تمرین 044 +میلیگرم عصاره
هیدروالکلی نسترن کوهی  2 +میلیلیتر آب مقطر) ،گروه تمرین (
 8هفته تمرین استقامتی  2 +میلیلیتر آب مقطر) ،و گروه ترکیبی
تمرین  +مکمل (  8هفته تمرین استقامتی  044 +میلیگرم عصاره
هیدروالکلی نسترن کوهی  2 +میلیلیتر آب مقطر) تقسیم شدند.
گروه های تمرین و ترکیبی تمرین  +مکمل به مدت هشت هفته،
پنج جلسه تمرین در هفته (روزهای پنج شنبه و جمعه تمرین انجام
نمیشد) ،تحت تمرین روی نوارگردان (شیب صفر درجه) قرار
گرفتند .در جدول  ،0جزئیات پروتکل تمرینی ارایه شده است .در
ابتدا و انتهای هر جلسه تمرین موش ها جهت گرم و سرد کردن،
در هر مرحله به مدت  5دقیقه با سرعت  06/66متر بر دقیقه
میدویدند ( .)00همچنین موشهای گروه های دارونما و مکمل
همزمان با برنامه تمرینی هفته هشتم دو گروه دیگر (یك هفته پیش
از وامانده شدن) به مدت  0هفته 5 ،روز متوالی هفته و هر روز یك
جلسه (بین  5تا  05دقیقه) با سرعت  06/6تا  24متر بر دقیقه روی
تردمیل با شیب صفر درصد دویدند ( .)00در انتهای هفته هشتم
تحقیق متعاقب  72ساعت استراحت پس از آخرین جلسه تمرین،
نیمی از موش های هر چهار گروه (هر گروه  5سر و در مجموع

اثر همزمان هشت هفته تمرین هوازی و عصاره هیدروالکلی میوه نسترن کوهی بر برخی آنزیم های کبدی سرم

 24سر موش) به طور تصادفی انتخاب و پس از بیهوشی جراحی
شدند و نیم دیگر باقی مانده از موش های تمامی گروه ها وامانده
شده (هر گروه  5سر و در مجموع  24سر موش) و بالفاصله
بیهوش و سپس جراحی شدند .برای وامانده سازی ابتدا به مدت 3
تا  5دقیقه با سرعت  8متر در دقیقه موش ها روی تردمیل دویدند
و سپس سرعت نوار گردان طوری افزایش یافت تا سرعت به 24
متر بر دقیقه رسید .در این مرحله موش ها به مدت  5دقیقه دویده
و سپس سرعت نوار گردان به  25متر در دقیقه افزایش یافت .در
این مرحله نیز به مدت  04دقیقه دویدند در انتها سرعت نوار
گردان به  34متر در دقیقه افزایش یافت و این سرعت تا زمان
رسیدن آزمودنی به واماندگی حفظ شد .این پروتکل فزاینده وامانده
ساز با توجه به هزینه انرژی طراحی شده و شدت آن در زمان
واماده شدن تقریبا  74تا  40درصد حداکثر اکسیژن مصرفی بود
( .)02زمانی که موش ها در هر مرحله از واماندهسازی به سه بار
شوک الکتریکی تعبیه شده در ابتدای تردمیل واکنش نمی دادند و
به حالت خوابیده به پشت باقی میماندند وامانده محسوب شده و
سپس جراحی میشدند (.)02
برای تهیه و خوراندن عصاره آبی نسترن کوهی ،پس از شناسایی و
تایید هویت میوه نسترن کوهی توسط مرکز تحقیقات گیاهان
دارویی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،میزان سه کیلوگرم از
میوه رسیده نسترن کوهی (خشك شده در سایه) پودر شده و در
سه لیتر اتانول به مدت  72ساعت در دما اتاق به دور از نور
خورشید خیسانده شد .پس از صاف کردن محلول با کاغذ صافی
واتمن شماره یك با دستگاه روتاری در شرایط خال ،حالل از
عصاره خارج شد ( .)03پودر عصارهها تا زمان استفاده در فریزر و
در دما منفی  24درجه سانتیگراد نگهداری شد .موشهای گروه
مکمل و گروه ترکیبی تمرین  +مکمل عصاره هیدروالکلی نسترن
کوهی را به میزان  044میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در 2
میلیلیتر آب مقطر حل شده ،روزانه یك وهله راس ساعت  8صبح
و  7روز هفته به مدت  8هفته از طریق گاواژ دریافت کردند.
همزمان به موشهای گروه دارونما و گروه تمرین نیز روزانه به
همان میزان  2میلیلیتر آب مقطر به عنوان حالل عصاره نسترن
کوهی گاواژ شد ( .)03در انتهای پروتکل هشت هفته ای پژوهش
وزن حیوانات با ترازوی دیجیتالی ( 4040ساخت کشور ژاپن)
اندازه گیری شد .وزن همه موشهای صحرایی  20ساعت قبل از
جراحی با این ترازو اندازه گیری و ثبت شد .برای سنجش
آزمایشگاهی میزان مالون دی آلدئید ،پروتئین بافت کبد ،سطوح
سرمی آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز فسفاتاز که
در دو مرحله انجام شد ،تمامی موش ها در دو مرحله جراحی
شدند .در مرحله اول (بالفاصله پیش از وامانده سازی) در انتهای 8
هفته تمرین متعاقب  72ساعت عدم فعالیت ورزشی نیمی از تمامی
موشها (هر گروه  5سر و در مجموع  24سر موش) و در مرحله
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دوم در انتهای  8هفته تمرین متعاقب  72ساعت عدم فعالیت
ورزشی نیم باقی مانده دیگر پس از وامانده سازی با داروی دی
اتیل اتر بیهوش شدند (بیهوشی با محفظه شیشهای درب دار
محتوی پنبه آغشته به دی اتیل اتر انجام شد که پس از گذشت 5-3
دقیقه حیوان در بیهوشی مناسب قرار میگرفت) .سپس با سرنگ و
به میزان کافی از ورید کاروتید گردن خونگیری شد .نمونه های
خون جهت لخته شدن به مدت  34دقیقه در دما آزمایشگاه انکوبه
و به دنبال آن به مدت  04دقیقه در  3444دور در دقیقه سانتریفیوژ
شدند و سرم حاصل جدا شده و تا زمان انجام آزمایش آسپارتات
آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز بهصورت منجمد در دما
منفی  84درجه سانتیگراد نگهداری شدند .فعالیت آنزیمهای
آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز فسفاتاز آسیب،
کبدی با کیت شرکت پارس آزمون (ساخت ایران) و طبق
دستورالعمل ارایه شده در کیت ها انجام شد ( .)00حساسیت
کیتها برای آسپارتات آمینوترانسفراز برابر با  2واحد بین المللی
بر لیتر و برای آالنین آمینوترانسفراز  0واحد بین المللی بر لیتر بود.
محدوده اندازهگیری کیت ها برای آسپارتات آمینو ترانسفراز تا
 4/06در دقیقه ،و برای آالنین آمینوترانسفراز تا تغییرات جذب
نوری  4/06در دقیقه ،بود .همچنین ،بالفاصله بعد از خون گیری با
کالبد شکافی ،کبد حیوانات سریعا خارج و قسمتی از آن در سالین
بسیار سرد شستشو شد .برای تعیین محصول نهایی پراکسیداسیون
لیپیدها ) ،(MDAبه حجم مناسبی از بافت هموژنه کبد TCA ،ده
درصد اضافه و به مدت  04دقیقه سانتریفوژ شد .پس از جدا کردن
مایع رویی ،تیوباربیتوریك اسید  4/67درصد اضافه کرده و به مدت
 34دقیقه در بن ماری جوشانده شد .سپس -nبوتانل به محلول
اضافه و بعد از ورتکس شدید به مدت  05دقیقه در  0444دور
سانتریفوژ شد .جذب محلول رویی صورتی رنگ در طول موج
 532نانومتر خوانده شد .منحنی استاندارد مالون دی آلدئید با
استفاده از 0و0و3و 3تترااتوکسی پروپان رسم و از روی آن میزان
غلظت  MDAبر حسب نانومول بر میلیگرم پروتئین محاسبه شد
( .)05همچنین ،برای اندازهگیری پروتئین بافت کبد حجم مناسبی
از بافت هموژنه را به حجم  0میلیلیتر رسانده و  3میلیلیتر از
محلول برادفورد (حاوی کوماسی بریلیانت بلو در اتانول و اسید
فسفریك) به آن اضافه و به مدت  04دقیقه انکوبه شد .سپس در
طول موج  545نانومتر جذب خوانده شد و غلظت پروتئین
نمونهها از روی منحنی استاندارد پروتئین با محلول  0میلیگرم بر
میلیلیتر آلبومین سرم گاوی ) (BSAمحاسبه شد (.)06
روش تجزيه وتحلیل اطالعات
از آمار توصیفی برای تعیـین شـاخصهـای مرکزی (میانگین) و
پراکندگی (انحراف استاندار) استفاده شـد .پس از تایید توزیـع
نرمـال دادههـا بـا آزمـــون کولموگروف  -اسمیرنف
) (Kolmogorov–Smirnov Testداده هـــای خـــام توســـط
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نـــرم افـــزار آمـــاری  SPSSنســـخه  22و با آزمون تحلیل
واریانس یك طرفه و آزمون تعقیبی توکی ) (Tukey's Testدر
سطح معنی داری  p≤4/45تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

براساس آزمون کولموگروف  -اسمیرنف ،داده های تمامی متغیرها
در تمامی گروه ها ،توزیع طبیعی دارند ( .)p<4/45جدول 2
تغییرات وزن بدن موش های صحرایی را در گروه های بررسی
شده پس ازدو بار توزین نشان می دهد .میانگین وزن بدن تمامی
گروه ها ،در مرحله دوم نسبت به مرحله اول به طور معنی داری
افزایش یافت که با توجه به افزایش سن موش های جوان ،طبیعی

بود ( .)p<4/45در ابتدای دوره تحقیق هیچ گونه اختالف معنی
داری بین وزن گروه های مختلف مشاهده نشد ( .)p>4/45با این
وجود در پایان تحقیق این اختالف مشاهده شد که میانگین وزنی
گروه های دارونما و مکمل به طور معنی داری از گروه های
تمرین و ترکیبی تمرین مکمل بیشتر بود ( .)p<4/45همچنین
جدول  0میانگین زمان وامانده شدن موش های  0گروه را نشان
می دهد ،که این زمان در گروه های تمرین و ترکیبی تمرین +
مکمل به طور معنی داری از موش های گروه های دارونما و
مکمل بیشتر بود ( .)p<4/45در ابتدای تحقیق تعداد  04سر موش
به دلیل عدم توانایی در دویدن در سرعت  06/6متر بر دقیقه روی
تردمیل از تحقیق کنار گذاشته شدند.

جدول  .0برنامه تمرینی گروه های مختلف در طی دوره  8هفته ای
گروه
گروه هاي دارونما و مکمل (بی تمرين)

گروه هاي تمرين و ترکیبی تمرين  +مکمل

یك هفته آشنایی با دویدن بر روی تردمیل
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم
هفته هفتم
هفته هشتم

تعداد جلسات تمرین در هفته
 5جلسه
 5جلسه
 5جلسه
 5جلسه
 5جلسه
 5جلسه
 5جلسه
 5جلسه
 5جلسه

مدت هر جلسه تمرین بر حسب دقیقه
 5تا 25
25
34
35
04
05
54
55
64

سرعت بر حسب متر بر دقیقه
 06/6تا 24
24
24
20/66
20/66
23/32
23/32
20/48
20/48

جدول  .2میانگین وزن و زمان وامانده شدن گروه های مختلف
گروه ترکیبی تمرین مکمل
گروه تمرین
گروه مکمل
گروه دارونما
زمان اندازهگیری
شاخص
206/8 ± 05/4
203/7 ± 02/5
205/6 ± 00/0
202/3± 4/0
ابتدای دوره تحقیق
200/7±8/5* ¥
208/6±04/3* ¥
*344/4±08/5
*240/6±04/8
انتهای دوره تحقیق
وزن ( بر حسب گرم)
4/440
4/440
4/440
4/440
سطح معنیداری
84/4±03/7¥H
73/5 ±00/6 ¥
22/5 ±4/2
08/6 ±8/3L
زمان وامانده شدن (دقیقه)
#
داده ها به صورت میانگین  ±انحراف معیار می باشند؛ * اختالف معنی دار بین دو مرحله اندازه گیری (درون گروهی) .اختالف معنیدار با سایر گروهها (بین گروهی) L .و  Hبه ترتیب کمترین و
بیشترین میزان نسبت به سایر گروهها؛ ¥اختالف معنیدار با گروه های دارونما و مکمل (سطح معنیداری .)p<4045

جدول  .3مقایسه میانگین و انحراف معیار غلظت آنزیم های  ALTو AST

گروه
دارونما
مکمل
تمرين
ترکیبی تمرين +مکمل
* نشانه تفاوت معنی دار نسبت به پیش از وامانده سازی P>4/45
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آسپارتات آمینو ترانسفراز ):(AST
مقدار  ASTسرم موش های تمامی گروه ها بجز گروه ترکیبی
تمرين  +مکمل ( 8هفته تمرینات استقامتی +مصرف 044
میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن نسترن کوهی) متعاقب
یك وهله فعالیت حاد استقامتی نسبت به پیش از وامانده سازی به
طور معنی داری افزایش نشان داد ( .)p>4/45بر این اساس  8هفته
تمرینات استقامتی به همراه مصرف نسترن کوهی به میزان 044
میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ،از تغییر معنی دار میزان
ASTسرم موش ها متعاقب یك وهله فعالیت حاد هوازی
جلوگیری کرد (جدول  .)3همچنین مقدار  ASTسرم موش های
گروه ترکیبی تمرين  +مکمل متعاقب یك وهله فعالیت حاد
استقامتی نسبت به سه گروه دیگر و مقدار  ASTسرم موش های
گروه تمرين نسبت به گروه دارونما و مکمل به طور معنی داری
کمتر بود (.)p<5/50
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نسترن کوهی به میزان  044میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن،
از تغییر معنی دار میزان  ALTسرم موش ها متعاقب یك وهله
فعالیت حاد هوازی جلوگیری کرد (( )p>4/45جدول .)3
همچنین مقدار  ALTسرم موش های گروه ترکیبی تمرين +
مکمل متعاقب یك وهله فعالیت حاد استقامتی نسبت به سه گروه
دیگر و مقدار  ALTسرم موش های گروه تمرين نسبت به گروه
دارونما و مکمل به طور معنی داری کمتر بود (.)p<5/50
مالون دی آلدئید ):(MDA
مقدار  MDAبافت کبد موشهای تمامی گروه ها بجز گروه
ترکیبی تمرين  +مکمل ( 8هفته تمرینات استقامتی 044 +
میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) متعاقب یك وهله
فعالیت حاد استقامتی نسبت به پیش از وامانده سازی به طور معنی
داری افزایش نشان داد .بر این اساس  8هفته تمرینات استقامتی به
همراه مصرف نسترن کوهی به میزان  044میلیگرم به ازای هر
کیلوگرم وزن بدن ،از تغییر معنی دار میزان  MDAبافت کبد
متعاقب یك وهله فعالیت حاد هوازی جلوگیری کرد (. )p>4/45
همچنین میزان  MDAبافت کبد گروه تمرين ( 8هفته تمرینات
استقامتی) نسبت به گروه دارونما و مکمل به طور معنی داری
کمتر افزایش نشان داد (( .)p<4/45نمودار .)0

آالنین آمینو ترانسفراز ):(ALT
مقدار  ALTسرم موش های تمامی گروه ها بجز گروه ترکیبی
تمرين  +مکمل ( 8هفته تمرینات استقامتی 044 +میلیگرم به ازای
هر کیلوگرم وزن بدن) متعاقب یك وهله فعالیت حاد استقامتی
نسبت به پیش از وامانده سازی به طور معنی داری افزایش نشان
داد .بر این اساس  8هفته تمرینات استقامتی به همراه مصرف
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بحث

نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که یك وهله
فعالیت حاد واماندهساز هوازی باعث افزایش معنی دار میزان مالون
دی آلدئید بافت کبد و غلظت آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین
آمینوترانسفراز سرمی ،در تمامی گروه ها بجز گروه ترکیبی تمرين
 +مکمل ( 8هفته تمرینات استقامتی  044 +میلیگرم به ازای هر
کیلوگرم وزن بدن) شد .همسو با نتایج پژوهش حاضر در مورد
گروه های کنترل ،راموس و همکاران ( )3و همچنین کوریوی و
همکاران ( )0عنوان کردند که متعاقب یك وهله فعالیت هوازی
وامانده ساز میزان مالون دی آلدئید بافت کبد و آنزیم های سرمی
نشانگر آسیب کبدی (آسپارتات آمینو ترانسفراز ،آالنین
آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز) ،به طور معنی داری افزایش
مییابد .در حین ورزش متناسب با افزایش شدت تمرین میزان
جریان خون کبد کاهش مییابد ،به طوری که در خالل تمرینات
شدید در مقایسه با شرایط استراحت تا  08درصد از جریان خون
کبد کاهش مییابد که باعث هیپوکسی در سلول های کبد می شود.
هیپوکسی آدنین نوکلئوتیدهای ) (Adenine Nucleotidesدرون
سلول مانند آدنوزين تري فسفات ) (Adenosine triphosphateرا
تخلیه میکند ،موجب اختالل در پم سدیم-پتاسیم سلول و غشا
میتوکندری ،تجمع متابولیت های توکسیك در سلول های کبدی،
اختالل در فرآهمی مواد الزم برای تولید انرژی ،اختالل در
هموستاز کلسیم و فعال شدن آنزیم فسفولیپاز و در نهایت تجزیه
غشا دو الیه سلولی می شود .چرا که تحت شرایط هیپوکسی چه
به صورت حاد و چه مزمن ،تعادل بین سیستم های اکسیدانی و
آنتی اکسیدانی به هم خورده که در نهایت ممکن است مرگ
سلولی را در پی داشته باشد ( .)07فرضیه دیگر ،فعالیت گزانتین
اکسیداز است .در حین فعالیت های ورزشی تبدیل گزانتین
دهیدروژناز ،که غلظت باالیی در بافت کبد دارد ،به گزانتین
اکسیداز و سپس سنتز آنیون های سوپراکسید و دیگر گونه های
اکسیژن فعال مثل هیدروژن پراکسید )(Hydrogen Peroxide
موجب وقوع استرس اکسیداتیو و در نهایت افزایش فرآورده های
ناشی از استرس اکسیداتیو از جمله مالون دی آلدئید در بافت کبد
می شود .از دیگر عوامل آسیب رسان به سلول های کبدی میتوان
به افزایش درجه حرارت بدن در حین فعالیت های ورزشی اشاره
کرد .با توجه به افزایش متابولیسم بدن در حین فعالیت های
ورزشی ممکن است درجه حرارات بدن حتی به بیش از  04درجه
سانتیگراد هم برسد .در این شرایط تشکیل سوپراکسید از گزانتین
اکسیداز و تخلیه سطوح گلوتاتیون کبد تسریع شده و استرس
اکسیداتیو در کبد رخ داده و سطوح مالون دی آلدئید بافت کبد
افزایش مییابد .از دیگر عواملی که احتماال موجب استرس
اکسایشی و در نتیجه پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب کبدی
میشوند می توان به فعالیت کاتکوالمین ها و اکسایش خود به

خودی آنها ،متابولیسم پروستانوئیدها ،نیکوتینآمید آدنین
دينوکلئوتید فسفات اکسیداز (Nicotinamide adenine
) ،dinucleotide phosphate oxidaseو فعالیت ماکروفاژها اشاره
کرد ( .)07بنابراین در خالل فعالیت های بدنی با شدت باال عواملی
از جمله هیپوکسی ،فعالیت گزانتین اکسیداز ،و افزایش درجه
حرارت بدن و سایر عوامل عنوان شده در این بخش از بحث منجر
به بروز استرس اکسیداتیو در سلول های کبدی میشوند ( .)07در
پی وقوع استرس اکسیداتیو غشا سلول های کبدی آسیب دیده و
منجر به افزایش میزان مالون دی آلدئید در بافت کبدی و رهایش
آنزیم های درون سلولی از جمله آنزیم های آسپارتات
آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز در سیستم گردش خون
میشوند .با وجود این ،اطالعات محدودی در مورد میزان حاد و یا
مزمن بودن و گستردگی این آسیب در کبد ،همچنین مدت و
شدت دقیق فعالیت های بدنی آسیب زننده به کبد در دسترس
است (.)07
در دیگر یافته تحقیق حاضر مشخص شد که میزان مالون دی
آلدئید بافت کبد و غلظت آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین
آمینوترانسفراز سرمی گروه تمرين ( 8هفته تمرین هوازی) به طور
معنی داری نسبت به گروه دارونما و گروه مکمل (گروه های
کنترل) افزایش کمتری نشان داد .نتایج حاصل از این بخش با نتایج
تحقیقات پتیز و همکاران ( )08و لیما و همکاران ( )04که نشان
دادند در نتیجه یك دوره تمرینات هوازی میزان مالون دی آلدئید
بافت کبدی موش های گروه تمرین نسبت به گروه کنترل متعاقب
یك وهله فعالیت وامانده ساز کمتر افزایش مییابد ،همسو است.
افزایش میزان مالون دی آلدئید بافت کبد و غلظت آسپارتات
آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز سرمی ناشی از وقوع استرس
اکسیداتیو است .بنابراین کاهش میزان این شاخصها در گروه
تمرين ناشی از کاهش استرس اکسیداتیو در این گروه به دلیل
تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیر آنزيمی و ساير
سازگاري هاي ناشی از تمرینات هوازي در این گروه است .یکی
از مهم ترین دالیل وقوع استرس اکسیداتیو در بافت کبد در خالل
تمرینات شدید ،هیپوکسی در سلول های کبد در نتیجه کاهش
جریان خون به این بافت است .در خالل یك دوره تمرینات
هوازي از یك سو با توجه به سازگاری های به وجود آمده در
قلب و از سویی با افزایش میزان حجم خون در گردش ،میزان
حجم خون در دسترس جهت پمپاژ توسط قلب سازگار شده با
تمرینات هوازي به تمامی بافت ها به ویژه بافت های فعال افزایش
یافته و از سویی دیگر با توجه به تغییرات گسترده ای که در سطح
سلول های مختلف در نتیجه تمرینات هوازي به وجود می آید ،از
جمله افزایش میزان برداشت اکسیژن از خون ،افزایش غلظت آدنین
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نوکلئوتیدها درون سلول از جمله  ،ATPارتقا دفع متابولیت های
توکسین در سلول های کبدی ،افزایش ذخایر مواد الزم برای تولید
انرژی از جمله گلیکوژن ،افزایش دانسیته مویرگی ،افزایش میزان
میتوکندری و )24( ...موجب می شود در خالل تمرینات شدید،
بافت کبد موش های تمرین کرده با هیپوکسی کمتری در مقایسه با
بافت کبد موشهای بی تمرین مواجه شده و در نتیجه اثرات
مخرب استرس اکسیداتیو بر سلول های کبدی در مقایسه با گروه
بی تمرین کمتر باشد .از سویی ظرفیت تولید انرژی بی هوازی در
سلول های کبدی در نتیجه تمرینات استقامتی افزایش می یابد که
موجب می شود سلول های کبدی در شرایط هیپوکسی مقاوم تر
باشند ( .)3همچنین سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بافت کبد
موشهای تمرین کرده نسبت به موش های بی تمرین کارایی
بیشتری دارد چراکه تمرینات استقامتی با تولید مکرر رادیکالهای
آزاد ناشی از ایسکمی و انتشار مجدد خون و سایر روشها موجب
تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی آنزیمی بافت کبد می شود (004
 .)08همچنین غلظت آنتی اکسیدانهای غیرآنزیمی بافت کبدی نیز
با تمرینات هوازي افزایش می یابد .در نتیجه با تقویت سیستم
دفاع آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیری آنزیمی بافت کبد در نتیجه
تمرینات هوازي ،ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سلول های کبدی
گروه تمرین کارایی بهتری در مقابل گونه های اکسیژنی فعال داشته
و سد دفاع آنتی اکسیدانی سلول های کبدی در مقابل اکسیدان ها
مقاومتر بوده و در نتیجه استرس اکسیداتیو در سلول های کبدی به
میزان کمتری رخ میدهد ،بنابراین میزان مالون دی آلدئید و
شاخص های نشانگر آسیب سلول های کبدی در گروه تمرین در
مقایسه با گروه هاي بی تمرين کمتر افزايش می يابد .تمامی
موارد عنوان شده در باال باعث می شوند که سلول های کبدی
موش های تمرین کرده در شرایط تمرینات وامانده ساز در مقایسه
با موش های تمرین نکرده از استرس اکسایش کمتر آسیب دیده و
میزان مالون دی آلدئید بافت کبدی و غلظت آسپارتات
آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز سرمی گروه تمرین کرده
نسبت به گروه بی تمرین به طور معنی داری کمتر باشد .در مهم
ترین یافته پژوهش حاضر نشان داده شد که یك وهله فعالیت حاد
وامانده ساز هوازی تغییر معنی داری در میزان مالون دی آلدئید
بافت کبد و غلظت آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین
آمینوترانسفراز سرمی گروه ترکیبی تمرین  +مکمل ایجاد نکرد.
همانطوری که در بخش قبلی بحث عنوان شد دلیل اصلی افزایش
میزان مالون دی آلدئید بافت کبد و آنزیم های آسپارتات
آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز سرمی در نتیجه تمرینات
وامانده ساز هوازی ،بروز استرس اکسایش در سلول های کبد
است .بنابراین عدم افزایش معنی دار میزان مالون دی آلدئید بافت
کبد و آنزیم های نشانگر آسیب کبدی گروه ترکیبی تمرین +
مکمل با توجه به افزایش میزان این شاخص ها در گروه تمرین
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احتماال به دلیل اثرات آنتی اکسیدانی مصرف میوه نسترن کوهی
است که در تحقیقات متعددی مانند صادقی و همکاران ( ،)8بنان
خجسته و همکاران ( )4و تقیزاده و همکاران ( )04ثابت شده
است .صادقی و همکاران ( )8در تحقیقی عنوان کردند مکمل دهی
عصاره هیدروالکلی میوه نسترن کوهی به میزان  544و 754
میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به موش های ویستاری که
همزمان با مکمل دهی به سمیت کبدی مبتال شده بودند ،از
تغییرات معنی دار آنزیم های کبدی  ALT, AST, ALPسرم و
مالون دی آلدئید پالسما جلوگیری میکند .بنان خجسته و همکاران
( )4نیز نشان دادند که تیمار با عصاره الکلی میوه نسترن کوهی
باعث کاهش قابل توجه آنزیمهای کبدی AST ، ALT ، ALP
گروه های درمان شده با عصاره نسبت به گروه دیابتی میشود.
تقسزاده و همکاران ( )04نیز گزارش کردند که تیمار با عصاره
الکلی میوه نسترن کوهی  254و  544میلیگرم به ازای هر کیلوگرم
وزن بدن باعث کاهش قابل توجهی در آنزیمهای کبدی ، ALT
 ASTو جلوگیری از کاهش ظرفیت تام آنتی اکسیدانی پالسما در
گروه های دیابتی درمان شده با عصاره نسبت به گروه کنترل می-
شود .استفاده از مکمل های آنتی اکسیدانی مناسب یکی از روش
های تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی سلول ها است که اهمیت
حیاتی در حفظ بهینه مکانیسم های دفاع آنتی اکسیدانی دارند
( .)20گزارش شده که مصرف میوه نسترن کوهی از طریق افزایش
بیان ژنهای آنزیمهای آنتی اکسیدانی و کاهش تولید رادیکالهای
آزاد از بروز استرس اکسایش جلوگیری میکند ( .)22بنابراین،
یکی از دالیلی که میزان مالون دی آلدئید بافت کبد و غلظت آنزیم
های آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز سرمی اندازه
گیری شده در گروه ترکیبی تمرین  +مکمل متعاقب وامانده سازی
افزایش معنی داری نیافته ممکن است افزایش میزان فعالیت آنزیم
های آنتی اکسیدانی کبد در نتیجه مصرف میوه نسترن کوهی باشد.
از سویی ،با توجه به ترکیبات متنوع آنتی اکسیدانی میوه نسترن
کوهی ،ممکن است این میوه در تقویت دفاع غیر آنزیمی و در
نتیجه افزایش ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سلول های کبدی موثر
بوده باشد ( .)23به طور کلی ترکیبات آنتی اکسیدانی میوه نسترن
کوهی مانند فالونوئیدها ،کاروتنوئیدها و ویتامین  Cاحتماال از دو
طریق مانع از بروز استرس اکسایش در سلول های کبدی و در
نتیجه موجب جلوگیری از افزایش میزان مالون دی آلدئید بافت
کبدی و رهایش آنزیم های نشانگر آسیب کبدی به سرم شده است
( .)20ابتدا از طریق تقویت ظرفیت آنتی اکسیدانی سلول های
کبدی ،این افزایش احتماال از طریق افزایش غلظت فاکتور هستهای
اریتروئید 2مرتبط با فاکتور(Nuclear factor-erythroid 2–related factor 2) 2
که موجب افزایش بیان ژن آنزیم های آنتی اکسیدانی می شود و
سایر مکانیسم های غیر آنزیمی سیستم دفاع ضد اکسایش سلولی
است ( .)25مکانیسم احتمالی دیگر ،ناشی از روش های تقویت

 / 290مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی تبریز دوره  27شماره  6بهمن و اسفند 9911

غیر آنزیمی دفاع آنتی اکسیدانی سلول های کبدی است ،به شکلی
که ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در این میوه به روش های
مختلفی از بروز استرس اکسیداتیو جلوگیری می کنند .اولین روش،
جمعکنندگی مستقیم رادیکالهای آزاد است .در این روش اکسیده
شدن فالونوئیدها توسط رادیکالهای آزاد موجب پایداری
رادیکالهای آزاد و خنثی شدن خاصیت واکنشزای آنها می شود.
در روش دوم به دام اندازی یون فریك موجب جلوگیری از
واکنش هابر ویس ) (Haber–Weiss reactionتوسط فالونوئیدها
می شود ،همچنین قابلیت مسدود کنندگی این ترکیبات بر تولید
نیترید اکساید و اکساتین اکسیداز و کاهش تعداد لکوسیت های
ساکن و جلوگیری از بیان شاخص های التهابی مثل فاکتور نکروز
دهنده تومور آلفا ) (tumor necrosis factor alphaو
سیکلواکسیژناز  (cyclooxygenase-2) 2در خالل ایسکمی
ریپرفیوژن را می توان نام برد ( .)26 025همچنین سایر ترکیبات
موجود در این میوه از جمله ویتامین  Cبه تقویت سیستم دفاع غیر
آنزیمی سلول کمك می کند .در مجموع باید گفت که با توجه به
ترکیبات غنی آنتی اکسیدان موجود در میوه نسترن کوهی مصرف
این میوه موجب افزایش ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سلول های
کبدی شده که موجب جلوگیری از بروز استرس اکسیداتیو در
سلول های کبدی و در نتیجه جلوگیری از افزایش میزان مالون دی
آلدئید بافت کبد و رهایش آنزیم های کبدی به سرم می شود.
همچنین ،عنوان شده میوه نسترن کوهی از صدمات استرس
اکسیداتیو ناشی از ایسکمی جلوگیری کرده و اثرات ضد ایسکمی
دارد ( .)27یکی از روشهایی که ورزش موجب بروز استرس
اکسیداتیو در کبد شده و سطوح  MDAاین بافت را افزایش می
دهد ،کاهش جریان خون یا هیپوکسی است که شرایط مشابه البته
با اثرات مخرب کمتر در مقایسه با شرایط ایسکمی ایجاد می کند.
بنابراین یکی از دالیلی که میزان مالون دی آلدئید بافت کبد و آنزیم
های آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز سرمی ،گروه
ترکیبی تمرین  +مکمل (مصرف کننده میوه نسترن کوهی به همراه
تمرین هوازی) سطوح کمتری را در مقایسه با گروه دارونما
داشتند ،خاصیت ضد ایسکمی این میوه است .میزان گردش خون
بافت کبد در خالل فعالیت های سنگین ورزشی تا  08درصد
کاهش می یابد ( .)07بنابراین این بافت با هیپوکسی )(Hypoxia
مواجه شده و با بروز استرس اکسیداتیو در سلول های کبدی و
افزایش میزان مالون دی آلدئید بافت کبد و در نهایت رهایش آنزیم
های کبدی به گردش خون مواجه می شود .در مجموع خاصیت
آنتیاکسیدانی میوه نسترن کوهی موجب جلوگیری از افزایش میزان
مالون دی آلدئید بافت کبد و آنزیم های نشانگر آسیب کبدی در
سرم موش های ویستار متعاقب یك وهله فعالیت هوازی شدید
شده است .از سویی با توجه به دیگر یافته پژوهش حاضر در مورد
گروه تمرین متعاقب یك وهله فعالیت هوازی شدید (کمتر افزایش

یافتن مالون دی آلدئید بافت کبد و آنزیم های نشانگر آسیب کبدی
سرم در مقایسه با گروه کنترل) و دیگر یافته پژوهش مبنی بر عدم
تفاوت معنی دار میزان شاخص های مالون دی آلدئید بافت کبد و
آنزیم های نشانگر آسیب کبدی سرم گروه مکمل با گروه دارونما
متعاقب یك وهله فعالیت هوازی شدید ،می توان نتیجه گرفت که
تعامل بین تمرین هوازی از یك سو و مصرف عصاره میوه نسترن
کوهی در گروه ترکیبی تمرین  +مکمل منجر به جلوگیری از
افزایش شاخص های مالون دی آلدئید بافت کبد و آنزیم های
نشانگر آسیب کبدی سرم متعاقب یك وهله فعالیت هوازی شدید
شد .احتماال دلیل این اثرات تعاملی را می توان با نظریه هرمسیس
) (hormesisتوجیح کرد بدین شکل که در حقیقت در پاسخ به
مواجه شدن تکراری با آثار زیان آور و فشارهای اعمال شده در
بدن در خالل فعالیت های ورزشی سازگاری های مطلوب رخ
میدهد که باعث بهبود عملکرد فیزیولوژیکی و افزایش سالمت
جسمانی می شود ( .)28بدین ترتیب که سطح بهینه ای از تولید
گونه های اکسیژنی فعال ( )RONSبرای سالمتی مفید به نظر
میرسد .اما مقدار خیلی کم ( RONSبا توجه به تنظیم منفی
سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن و سایر مکانیسم های موثر در
بهبود عملکرد بدن) و یا  RONSخیلی زیاد ،از طریق آسیب
اکسایشی شدید و التهاب منجر به تضعیف سالمت و کارکرد بهینه
می شوند .بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که اوال با توجه نتایج
حاصل از گروه تمرین سطح تولید ( RONSاحتماال به دلیل شدت
باال و در نتیجه تولید بیش از حد بهینه) در خالل  8هفته تمرین
هوازی در حد مطلوبی نبوده که شرایط سازگاری مطلوب در بدن
از جمله در سیستم دفاع آنتی اکسیدانی کبد موش ها ایجاد کند که
از استرس اکسایش در این بافت متعاقب یك وهله فعالیت هوازی
وامانده ساز جلوگیری کند و از سویی مصرف عصاره میوه نسترن
کوهی با توجه با وجود ترکیبات آنتی اکسیدانی در این میوه در
گروه ترکیب تمرین  +مکمل باعث کاهش سطح  RONSدر خالل
 8هفته تمرین هوازی شده که احتماال با کمك به بهبود عملکرد
فیزیولوژیکی مانند تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بافت های
مختلف از جمله کبد نسبت به سایر گروه ها شده و از سویی
کاهش سطح تولید  RONSدر خالل  8هفته بی تمرین در گروه
های دارونما و مکمل احتماال نقش تعیین کنندهای در بروز استرس
اکسایش بافت کبد موش های این گروه ها متعاقب یك وهله
فعالیت هوازی وامانده ساز داشته است .تحقیق حاضر اولین تحقیق
انجام شده در مورد تاثیر توام تمرینات هوازی و مصرف عصاره
میوه نسترن کوهی جهت جلوگیری از استرس اکسایش ناشی از
یك وهله تمرین وامانده ساز بر بافت کبد بود .از سویی گرچه در
تحقیق حاضر فرض بر این گذاشته شد که تمرینات هوازی و
مصرف عصاره میوه نسترن کوهی منجر به تقویت سیستم دفاع
آنتی اکسیدانی سلول های کبدی شده ،اما میزان فعالیت آنزیم های

اثر همزمان هشت هفته تمرین هوازی و عصاره هیدروالکلی میوه نسترن کوهی بر برخی آنزیم های کبدی سرم
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جلوگیری کرده و از افزایش میزان مالون دی آلدئید بافت کبد و
رهایش آنزیم های نشانگر آسیب کبدی به سرم جلوگیری می کند.

آنتی اکسیدانی به دلیل محدودیت های مالی اندازه گیری نشد.
پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده در مورد عصاره میوه نسترن
کوهی اثرات مصرف این میوه بر سیستم دفاع آنتی اکسیدانی
آنزیمی و غیر آنزیمی نیز اندازه گیری شود .از سویی عصاره میوه
نسترن کوهی در گروه مکمل به تنهایی منجر به جلوگیری از
استرس اکسایش ناشی از یك وهله فعالیت هوازی وامانده ساز
نشد که کسب چنین نتیجه ای می تواند ناشی از دوز پایین مصرفی
در آزمودنی ها (اثرات آنتی اکسیدانی میوه نسترن کوهی به مقدار
دوز مصرفی وابسته است) و یا ناشی از طول مدت مصرف عصاره
میوه نسترن کوهی مربوط باشد ،چراکه مصرف عصاره میوه نسترن
کوهی در مدت طوالنی تر احتماال در تنظیم مثبت آنزیم های
آنتیاکسیدانی و تقویت دفاع آنتی اکسیدانی غیر آنزیمی موثرتر
عمل می کند .بنابراین توصیه می شود که اوال تحقیقی با دوره
مصرف عصاره میوه نسترن کوهی طوالنی تر و در ثانی در دوزهای
مصرفی بیش تر از تحقیق جاری جهت مشخص کردن بهترین دوز
و مدت مصرف عصاره میوه نسترن پیش از وامانده سازی جهت
جلوگیری از اثرات مخرب تمرینات وامانده ساز هوازی انجام
شود.

حمایت مالی از این طرح تحقیقاتی تحت شماره گرنت
 066370-05660از طرف دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی
(ره) صورت گرفته است.
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گرچه فعالیت های هوازی با شدت باال می توانند منجر به
بروز استرس اکسایش در سلول های کبدی شوند اما تمرینات
هوازی احتماال با افزایش کارآیی سیستم دفاع آنتی اکسیدان آنزیمی
و غیری آنزیمی و سایر سازگاریهای ناشی از اینگونه تمرینات،
صدمات ناشی از استرس اکسایش بر کبد را کاهش می دهند .از
سویی مصرف عصاره میوه نسترن کوهی توام با تمرینات هوازی
احتماال به دلیل هم افزایی ناشی از تمرینات هوازی و مصرف
عصاره میوه نسترن کوهی در تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدان
کبد موش ها ،از وقوع استرس اکسایش در این اندام حیاتی
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