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 مقدمه
است که حاصل  يو چند عامل يکيولوژيب نديفرا کي يريپ

مختلف بددن   يها ها و دستگاه کرد بافت در عمل يجيزوال تدر

در  يتواندد منجدر بده مدرن و نداتوان      يمد  تيد بوده که در نها

 ليد بده دل  يريد پ ندد يفرا نيچند  . هد  [1]موجودات زنده شود 

همدراه   يفراوان يها يماريمتعدد، با ب کيولوژيزيپاتوف راتييتغ

کدده تجمدد   ،يريددآزاد در پ يهدا  کدداليراد ي. تئددور[2]اسدت  

در افراد سالمند را به دنبال دارد،  يشياسترس اکسا يها بيآس

، که [3،4]مطرح بوده  يعيطب يريپ نديفرا يبه عنوان بخش اصل

 يسدلول  يهدا  بيمقابله با آس يبرا س يارگان ييآن توانا هيبر پا

 ,Reactive Oxygen Species)ژنيفعال اکس يها از گونه يناش

ROS)  اسدترس   شي. در واقد  افدزا  [5]کندد   يمد  دايپ اهشک

 ديد تول شياز افدزا  يناشد  در افراد سالمند، احتمدا ا  يشياکسا

مسدن و   يهدا  يتوکندريآزاد توسط م يها کاليکنترل نشده راد

 تيد کده در نها  [6]باشدد   يمد  يدانياکسد  يآنت يها کاهش دفاع

مددرن  ايدد (Apoptosis) سيمنجددر بدده آپوپتددوزتوانددد  يمدد

 ي. بعدالوه، گزارشدات علمد   [7] دشده سدلول شدو    يزير برنامه

 يريکه با روند پ ROS و يشيکه استرس اکسا ستا نيا انگريب
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 شدرفت يو پ يولدوژ يرا در ات يکند، نقش مهمد  يم دايپ شيافزا

اندواع   ليد از قب يانسدان  کيد پاتولوژ يهدا  يمدار ياز ب ياريبس

کندد، بده    يمد  فايا يو اختال ت عصب ابتيها، د مختلف سرطان

تواندد   يمد  ROS ديتول شيکه افزا تمشخص شده اس که يطور

  DNAهدا،  ني)پروتئ ياجزا مختلف سلول ونيداسياکس قياز طر

 [.9،8]مخرب باشد  اري( بسدهايپيو ل

هداي   ها به دليدل فراواندي در سيسدت     پروتئين ن،يب نيا در

کدردي   تر فرآينددهاي عمدل   و مسئول بودنشان در بيشزيستي 

 ،يسدلول  يو غشاها کينوکلئ يدهايهمراه با اس ،يدرون سلول

هاي فعال اکسيژن  و گونه يشيهاي اصلي استرس اکسا از هدف

مطالعدات، مقددار    جيبدر اسداس نتدا    که ي. به طور[10]هستند 

 ويداتيعندوان شداخص اسدترس اکسد     هب ل،يکربون يها نيپروتئ

مختلف مرتبط با  يها يماريب ريو سا يريپ يدر ط ها، نيپروتئ

. [11]کندد   يم دايپ شيآن در انواع مختلف موجودات زنده افزا

 نيبد  ييبدا   يبسدتگ  ثابت شده است که ه  يبه خوب نيچن ه 

در  هشدد  دياکسد  يستيز يها و تجم  مولکول يکيولوژيب يريپ

بدن وجود دارد، و مشدخص شدده اسدت کده      يها اغلب بافت

مسدتعد   تدر  شيجوان بد  واناتيبا ح سهيمسن در مقا واناتيح

 ني. در ا[12]هستند  يشيدر زمان استرس اکسا نيپروتئ بيآس

مدالون   زانيد اندد کده م   از مطالعدات گدزارش داده   يراستا برخ

، (PC) ليکربون نيپروتئ ييو سطوح پالسما (MDA) ديآلدئ يد

در افدراد سدالمند در    ،يشياسترس اکسا يها شاخصبه عنوان 

لذا  .[13]دهد  ينشان م يدار يمعن شيترها افزا با جوان سهيمقا

ممکن است محافظدت   ROS کاهش سطوح يبرا ييبهبود توانا

به همراه  يواکنش يها گونه نيا انباريرا در برابر اثرات ز يبهتر

و بهبود سدالمت بدا    يريپباعث کاهش روند  نيچن داشته و ه 

 [.14]در افراد شود  يکرد عمل يها تيظرف شيافزا

 يفعدال در دوران سدالمند   ريد تحرك و غ زندگي ک  سبک

از جملده    يکننده مشکالت مزمن سدالمت  تواند عامل تهديد يم

. بدا  [15]ها باشدد   يماريب ريعروقي و سا -هاي قلبي  بيماري

جهدت حفدر رفداه و بده      يورزشد  يها تيحال انجام فعال نيا

 يهدا  يمدار يکاهش خطر انواع مختلف ب يبرا يا لهيعنوان وس

مقابلده بدا    يبدرا  ياصل ياستراتژ کيهمواره به عنوان  زمن،م

تبط با آن در نظر گرفته شده است مر يها يماريو ب يريروند پ

کده از   يمشخص شده است که سدالمندان  که ي، به طور[16،8]

فعال هستند عالوه بر بهبدود قددرت، اسدتقامت، و     يلحاظ بدن

 يسلول يها يو التهاب، از سازگار بيتر به آس احتمال ابتال ک 

برند  يسود م زين يدانياکس يدفاع آنت ست ياز ورزش در س يناش

مددت بدا    ي. در واق  از آن جهت که مواجه شددن طدو ن  [17]

 زمدان  هد   ديبا شدت متوسط قادر به تول يورزش يها تيفعال

ROS در افراد جوان و سدالمند خواهدد    يدانياکس يو دفاع آنت

ممکن است مربوط به  يشورز يها تيبود لذا اثرات مثبت فعال

 نيد ا انگريب يعلم قاتيو تحق [18]باشد  ROS حفر هموستاز

و  يبددن  يهدا  تيد مهد  انجدام فعال   يايهستند که از جمله مزا

بددن، کداهش سدطس اسدترس      يورزش منظ  بر سالمت عموم

راسدتا   ني. در همد [19]تواند باشد  يدر دراز مدت م يشياکسا

را  يورزش ناتيتمر لفمخت يها وهياثرات ش يمطالعات متعدد

در افدراد مختلدف    يشياسترس اکسا يومارکرهاياز ب يبر برخ

و همکداران   ينيگدائ  کده  ياند. بده طدور   قرار داده يمورد بررس

 ستاريو يها را بر رت يمقاومت ناتيرهفته تم 8 ري( تاث1391)

قرار دادندد و گدزارش دادندد کده بعدد از       يمورد بررس يابتيد

 نيو پدروتئ  (MDA) ديد آلدئ يد نغلظت مالو ناتيتمر ياجرا

به طور  يشياسترس اکسا يها به عنوان شاخص (PC) ليکربون

پدارك و همکداران    رااي. اخ[20]کند  يم دايکاهش پ يدار يمعن

با شدت  يبدن يها تيهفته فعال 12نشان دادند که  زي( ن2013)

کاهش دادن غلظدت   يبرا يموثر يدرمان هويک  ممکن است ش

عندوان شداخص اسدترس     هبد  (TBARS) دتيوباربيتوريک اسي

. به طور مشابه گدزارش داده  [21]در سالمندان باشد  يشياکسا

سدطس   شيباعث افزا يريپ نديفرا که نيرغ  ا يشده است که عل

حدال   نيد ، با ا[22]شود  يدر افراد م (MDA) ديآلدئ يمالون د

باعث کاهش تجم   يچيمنظ  ورزش تا ناتيماه تمر 12انجام 

در  MDA دار يکداهش معند   قيد از طر يديد پيل ونيداسيپراکس

 جينتدا  انيم ني. اما در ا[23]شود  يتحرك م ک  انساليمردان م

مدذکور بدوده و    يها پژوهش جياز محققان مخالف با نتا يبرخ

 يهدا  بدر شداخص   يورزشد  ناتيتمر ياز عدم اثرگذار يحاک

 [.24،25]باشند  يم يشياسترس اکسا
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 يبد يترک ندات ياسدتفاده از تمر  رياخ يها در سال ،يطرف از

مندي از تاثير فوايد هر دو نوع تمدرين اسدتقامتي و    جهت بهره

، توجده اکثدر   [26]کرد فيزيولوژيدک   مقاومتي براي بهبود عمل

بده   را به خود جلب کرده است. يو پژوهشگران ورزش انيمرب

 يورزشد  ندات يدسدته از تمر  نيد ا يريکدارگ  هب رااياخ که يطور

شدده اسدت    شدنهاد يپ کايآمر يورزش يتوسط دانشکده پزشک

در رابطده بدا    يحال اطالعات محددود و متناق د   ني. با ا[27]

 يشد ياسترس اکسا يها بر شاخص ناتيدسته از تمر نياثرات ا

با توجه  ني. بنابرا[29،28]مختلف وجود دارد  نيدر افراد با سن

در  ژهيد و بده و  هانافراد سالمند در سراسر ج تيجمع که نيبه ا

 وهي، انتخاب ش[31،30]است  شيبه سرعت در حال افزا رانيا

( کدده بتوانددد يبدديو ترک يمقدداومت ،يمناسددب )هددواز يندديتمر

دسدته از افدراد داشدته باشدد      نيا يرا برا يسودمند نيتر شيب

 ريحاضر قصد دارد تا تاث ي رسد. لذا مطالعه يبه نظر م يضرور

 يهدا  شداخص  يرا بر برخد  يمقاومت-يهواز يبيترک ناتيتمر

( در ديد آلدئ يو مدالون د  ليد کربون نيپدروتئ  لي)از قب يشياکسا

 يقدرار دهدد. بده عبدارت     يفعال مدورد بررسد   ريافراد مسن غ

 کيد  ايسوال پاسخ دهد که آ نيبه ا پژوهش حاضر قصد دارد

 يهدا  بدر غلظدت شداخص    يا هفتده  14 يبيترک ناتيدوره تمر

 .دارد؟ ريتاث عالف ريدر افراد مسن غ يشياسترس اکسا

 

 هامواد و روش
وجده بده   حاضر بدا ت  پژوهش

و نداشتن کنترل بر تمدام   يانسان يها اهداف و استفاده از نمونه

بدا طدرح    يتجرب مهين يها از نوع طرح قيمخل تحق يرهايمتغ

کده   يآزمون انجام شد. از بين مردان سالمند پس -آزمون شيپ

حاضدر اعدالم    ي فراخوان جهدت شدرکت در مطالعده    قياز طر

سال( به  80-55 يفعال )دامنه سن ريمرد غ 24کردند  يآمادگ

از نظر سدن و   يساز کسانيصورت هدفمند انتخاب و پس از 

 کسدان يافراد منتخدب در دو گدروه    (BMI) شاخص توده بدن

نفر( جايگزين شدند.  زم به ذکر  12) نينفر( و تمر 12کنترل )

جلسده   کيد ها در  يآزمودن هيکل هياست که پس از انتخاب اول

از اهدداف و   يکه در آن اطالعات کامل کردندشرکت  يح ور

 ليبا ابدزار و وسدا   ييآشنا ،ينينوع برنامه تمر ق،يمراحل تحق

 يو شفاه يپژوهش به صورت کتب ياحتمال يخطرها زيکار و ن

هدا در   يورود آزمدودن  طيها قرار داده شدد. شدرا   آن اريدر اخت

 يبود که سال  بوده و فاقد مشکالت سدالمت  نيحاضر ا قيتحق

 -يقلبد  ،يکيمتدابول  ،يتنفسد  يهدا  يماريب بلياز ق جيرا زمنم

در  يعند يفعال بدوده   ريعالوه غ هباشند ب يکبد ،يويکل ،يعروق

مدنط  شدرکت    يورزشد  يهدا  تيد گذشته در فعال سال کي يط

نامده سدالمت و    با استفاده از از پرسش يابينداشته باشند )ارز

 ارود ايد گونه مصرف هر گونه مکمدل   چي(. و از هتيسابقه فعال

قبدل از آن اسدتفاده نکنندد.      مداه  6و  قيد تحق يدر طد  يخاص

الکل، دارا  گار،يشامل مصرف س قيخروج از تحق يها شاخص

 يدارو خاصد  ايبودن مشکالت خواب، مصرف هر گونه مکمل 

و  يپزشک تيماه قبل از آن، داشتن محدود 6و  قيتحق يدر ط

بود. قبدل   يجسمان تيمشارکت در فعال يمشکالت برا ريسا اي

 ،يشخصدد نامده  تيرضدا  يهدا  فددرم يند ياز شدروع برنامده تمر  

هدا اخدذ    ياز آزمدودن  يورزشد  ي سالمت و سدابقه نامه  پرسش

 يدر مددت پدژوهش بده اجدرا     نيو سپس گدروه تمدر   ديگرد

تحدت نظدارت پژوهشدگر و همکدارانش در      يورزش ناتيتمر

دانشدگاه پرداختده و    يسداز  و بدن يجسمان يآمادگ يها سالن

 يها تيبه انجام فعال يا گونه مداخله چيبدون ه زيگروه کنترل ن

 زم  ييغذا يها ول شدند. بعالوه، دستورالعملروزانه خود مشغ

هدا داده شدد و بدا     يآزمدودن  هيتغذ طيبودن شرا کسانيجهت 

 يساعته قبل و بعد از اجرا 24 يا نامه تغذيه استفاده از پرسش

افدزار   رمپايش شد و با استفاده از ند  ها يآزمودن هپژوهش تغذي

نطر مقدار ها از  يآزمودن يخوراک يمحتو ييپردازنده مواد غذا

شد.  زم بده   ليتحل يافتيدر يکالر ريمقاد زيو ن يدانياکس يآنت

و  يپژوهشد  ي تده يکم دييد حاضدر بدا تا   ي ذکر است که مطالعه

با وجود مهاباد انجام شد. بعالوه،  يدانشگاه آزاد اسالم ياخالق

پدژوهش از   انيد تا پا يو ادامه همکار رح و تيبر اهم ديتاک

 ،يمالحظدات اخالقد   تيد بده منظدور رعا   هدا،  يطرف آزمودن

ها اجازه داشتند در هر زمدان کده مشدکل داشدتند از      آزمودني

 نيد ادامه تمرينات انصراف داده و از مطالعه خارج شدوند. بدا ا  

وجدود   يحال خوشبختانه در پدژوهش حاضدر افدت آزمدودن    
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پدژوهش بدا عالقده کامدل      انيتا پا ها يآزمودن هينداشت و کل

  .کردند دايح ور پ

هدا   يو وزن آزمودن قد

که با حداقل پوشش و بدون کفش بودند با استفاده  يطيدر شرا

آلمددان(  ،220مدددل  (Seca)  )سددکا يتدداليجياز دسددتگاه د

 يشددددد و شدددداخص تددددوده بدددددن   يريددددگ اندددددازه

(Body mass index) (BMI)  ها با استفاده از فرمول آن BMI

بعالوه چگالي و درصد چربي بددن از  محاسبه شد.  

 يهدا  چدين  هيد در سه ناح يستپو ريز يچرب يريگ اندازه قيطر

سه سر بازو، شک  و فدو  خاصدره سدمت راسدت بدا       يپوست

و با استفاده از  کايساخت کشور آمر تي فال پرياستفاده از کال

 آمريکددا يورزشدد يپزشددک ي دانشددکده يمعادلدده بددرآورد 
(American College of Sports Medicine (ACSM)) 

 يهدا  يريد گ انددازه  هيد شد.  زم به ذکدر اسدت کل   يريگ اندازه

و بعد از  يخون يريگ نمونه زدر رو يبدن بيو ترک کيولوژيزيف

شددبانه توسددط افددراد مجددرب  ييسدداعت ناشددتا 12 يالدد 10

 .شدند يريگ اندازه

مدورد   يورزشد  ناتيتمر ي برنامه

ار مدورد  کد  هبد  گدر يمطالعه قبالا در مطالعدات د  نياستفاده در ا

 ي تفداوت کده در مطالعده    نيد با ا [32]استفاده قرار گرفته بود 

تدر   مناسدب  يسدازگار  جداد يجهدت ا  ندات يحاضر شدت تمر

 يند يدر نظر گرفته شدد. قبدل از آغداز برنامده تمر     رونده شيپ

-1) (1RM) نهيشد يتکدرار ب  کيد  ليد از قب هيد اول يها يابيارز

Repeted Measure) در  يند يگدروه تمر  يهدا  يآزمدودن  يبرا

تعيين يک تکرار بيشينه  يمورد استفاده )در راستا يها هستگايا

-(0278/0×]))تکدددرار  (Brzycki) ياز فرمدددول برزسدددک 

شد( و  به کيلوگرم=يک تکرار بيشينه[ استفاده   (/ وزنه0278/1

-)سدن   نهيشد يو ضربان قلدب ب  (HRr) ضربان قلب استراحت

220=HRmax )محاسبه شد.  نات،يشدت تمر نييبه منظور تع

هفته  14جلسه در هفته به مدت  3شامل  يورزش نيبرنامه تمر

گدرم کدردن    قهيدق 10ها در هر جلسه پس از  يبود که آزمودن

 20(، يآهسدته و حرکدات کششد    دنيد و دو يرو ادهيشامل پ)

 دندد يدو يمد  نهيشيدرصد ضربان قلب ب 50-70با شدت  قهيدق

درصد  5 کباريهفته  4درصد بود و هر  50با  ناتيتمر شروع)

شدود( و بده دنبدال آن برنامده      يافدزوده مد   ندات يبه شدت تمر

پرس پدا، پدرس    يورزش ستگاهيا 5 يبر رو يمقاومت ناتيتمر

-70و فلکشن زانو با شددت   ،يکش، سر شانه نظام  يس نه،يس

تکدرار در هدر    10سدت و بدا    3 شنه،يتکرار ب کيدرصد  50

 نيهر جلسه تمر انيها در پا يانجام دادند. سپس آزمودن جلسه

را به حرکات سرد کردن )شامل راه رفدتن آهسدته و    قهيدق 10

هدا   يند. ضربان قلب آزمودندکشش نرم ع الت( اختصاص دا

 .توسط ضربان سنج پالر کنترل شد تيدر زمان فعال

 يبررسد  جهدت 

( ليتر يميل 5) يخون يها مورد نظر، نمونه ييايميوشيب يرهايمتغ

دو گدروه در حالدت ناشدتا در دو مرحلده      يهدا  يآزمودن هيکل

تکدرار   کيد  يريگ پژوهش و قبل از اندازه يآزمون )ابتدا شيپ

جلسده   نيساعت پس از آخدر  48-72( و پس آزمون )نهيشيب

 يابتددا  يعند ي يريد گ مرحله خدون  نياول( اخذ شد. در ينيتمر

واسدته شدد کده دو روز قبدل از     خ ها يپژوهش از همه آزمودن

 زيد پره نيسدنگ  يورزشد  تياز انجام هر گونه فعال يريگ نمونه

بود، کده پدس از ورود    بيترت نيبه ا يريگ . روش اندازهندينما

خون از محل  تريل يليم 5مقدار  شگاه،يبه محل آزما ها يآزمودن

 cc5يهدا  با اسدتفاده از سدرن    ها يآزمودن يآرنج شيپ ديور

به شکل سرم )بخش  يخون ي از نمونه يگرفته شد. سپس بخش

( بدا اسدتفاده از دسدتگاه    يخون ي جداشده پس از انعقاد نمونه

 يآلمدان جددا شدده و بخشد     تکيساخت شرکت ه وژيفيسانتر

 انعقدداد بدده صددورت پالسددما )بددا افددزودن مدداده ضددد  گددريد

Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA) ديد گرد ( تهيه .

تدا زمدان    يتهيه شدده بده صدورت سدرم     يها هاز نمون يبخش

شدد.   يدار نگده  گراد يسانت ي درجه -80 زريدر فر شاتيآزما

هفته  14به مدت  نيگروه تمر يها يمرحله، آزمودن نيبعد از ا

پرداختده و بعدد از اتمدام دوره و     يورزشد  ناتيتمر يبه اجرا

مجددداا از همده    ينيجلسه تمر نيساعت پس از آخر 72-48

و  ندد يمراجعده نما  شگاهيشد به محل آزما خواستهها  يآزمودن

به عمل آمد. پس از  يريها خونگ يمانند مرحله اول از آزمودن

 يآزمايشدگاه  يهدا   با استفاده از روش يو جداساز يخونگير
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مورد نظر در رابطه با  يها تجهيزات مناسب دادهمعتبر و روا و 

 ييدر گ مورد مطالعده انددازه   يها ها و سازه يک از شاخص هر

 ديآلدئ يمالون د يشياکسا يها که شاخص بيترت نيشدند. بد

(MDA) واکنش با تيوباربيتوريک اسديد  هيبر پا(TBARS)   و

 معتبدر شدرکت   تيد بدا اسدتفاده از ک   يبه روش اسپکتوفتومتر

chemical Cayman تيبا حساسد  کايکشور آمر μM 08/0  و

 نيئشد. و پروت يريگ درصد اندازه 8/5 يدرون راتييتغ بيضر

 تيد و اسدتفاده از ک  ييايميشد  يبه روش رند  سدنج   ليکربون

 بيو ضدر  Mg 09/0 تيبدا حساسد   کدا يآمر مدان يشدرکت کا 

 .قرار گرفت يريگ مورد اندازه 6/4 يدرون راتييتغ

  يد نرمال بودن توز نييبه منظور تع ابتدا .

اسميرنوف استفاده شد که پدس   -ها از آزمدون کلموگروف داده

دو  نيانگياختالف م يبررس يها، برا داده  ياز نرمال بودن توز

-tپژوهش از آزمدون   ي( در ابتدايگروه نيگروه )اختالفات ب

درون  راتييتغ ليو تحل هيمستقل استفاده شد. سپس جهت تجز

آزمدون بده    شيهر گروه به طور جداگانه از مرحلده پد   يگروه

 يوابسدته اسدتفاده شدد. تمدام    -t يآزمون از آزمون آمدار  پس

افدزار   و با استفاده از نرم 05/0 يدار يدر سطس معن يها ليتحل

SPSS  انجام گرفت 20نسخه. 
 

 نتايج
از لحاظ سدن،   نينشان داد که دو گروه کنترل و تمر جينتا

در قبدل از  ( BMIبدن و شاخص توده بددن )  يقد، درصد چرب

ها  با ه  ندارند و گروه يدار ياختالف معن ينيشروع برنامه تمر

 يهدا  يژگد ي(. و<05/0Pلحاظ با هد  همگدن بودندد )    نياز ا

 ارائه شده است.  1دو گروه در جدول  يکيولوژيزيو ف يعموم

غلظت مالون  نيانگيمستقل م-t ياستفاده از آزمون آمار با

آزمون در دو گروه  شي( در مرحله پMDAپالسما ) ديآلدئ يد

بود  نيا انگريب جيقرار گرفتند. نتا سهيمورد مقا نيکنترل و تمر

آزمددون گددروه کنتددرل   شيپدد يهددا داده نيانگيددم نيکدده بدد 

 يا( در ابتددد67/2±71/0) ني( بددا گددروه تمددر40/0±59/2)

 ،t=347/0وجددود نداشددت )  يدار يپددژوهش تفدداوت معندد 

733/0=p.) آزمون  جيبه عالوه، نتاt-    کده  وابسدته نشدان داد

( در t، 005/0=p=49/3) نيشاخص در گروه تمر نيغلظت ا

 ي( پس از اجدرا t، 564/0=p=595/0با گروه کنترل ) سهيمقا

 نيد کندد ا  يمد  دايکاهش پ يدار يبه طور معن يورزش ناتيتمر

راسدتا   نيهمد  درمشاهده کدرد.   1شکل توان در  يرا م تفاوت

( در قبدل و پدس   PCپالسما ) ليکربون نيغلظت پروتئ راتييتغ

و کنتدرل   نيدر دو گروه تمر يمواز يورزش ناتياز انجام تمر

 ليد و تحل هيد تجز جينشان داده شدده اسدت. نتدا    2در نمودار 

اسدت کده در    نيا انگريمستقل بt-با استفاده از آزمون  يآمار

=t ، 568/0=580/0) يزشور ناتيتمر يمرحله قبل از اجرا

pدر غلظت يدار ي( تفاوت معن PC  دو گدروه   نيپالسما در بد

 .وجود ندارد

 

 . ميانگين و انحراف معيار ويژگي هاي عمومي و اطالعات توصيفي تغذيه اي آزمودني ها1جدول 

 sig      کنترل تمرين متغير                

 186/0 67/60±19/4 06/63±38/4 سن)سال(

 088/0 79/174±53/3 43/172±89/2 قد )سانتي متر(

 310/0 30/82±84/4 59/80±04/3 وزن )کيلوگرم( 

 789/0 70/21±53/3 44/23±77/6 درصد چربي بدن 

BMI  (kg/m2) 27/1±11/27 44/1±93/26 750/0 

 121/0 40/1671±39/211 44/1726±77/187 کل انرژي دريافتي )کيلوکالري(

 144/0 25/950±33/107 28/1024±94/123 کالري دريافتي از کربوهيدرات )کيلوکالري(

 201/0 58/301±12/69 28/321±54/71 انرژي دريافتي از پروتئين )کيلوکالري(

 108/0 39/419±34/95 88/380±31/91 انرژي دريافتي از چربي )کيلوکالري(



 يسيروان آتشک و کمال عزيزبيگ                                                         

 

 

-t يبدا اسدتفاده از آزمدون آمدار     جينتدا  يبررس نيچن ه 

شداخص   نيد غلظت ا که نيبود که با وجود ا نيا انگريوابسته ب

 ندات يتمر يدر پس از اجرا نيدر گروه تمر يشياسترس اکسا

 نيانگيد کندد )از م  يمد  دايد پ يا ظده کاهش قابدل مالح  يورزش

کداهش از   نيحال ا ني( با ا35/22±04/4به  24/4±03/24

(. غلظدت  t، 068/0=p=06/2) باشدد  يدار نم يمعن ينظر آمار

بددون   زيد در گروه کنترل ن يشياسترس اکسا يومارکرهايب نيا

 . (2)شکل  (<05/0Pماند ) يم يباق رييتغ

 يدو گددروه قبددل و پددس از اجددرا MDA. تغييددرات غلظددت 1شددکل 

تا پس از آزمون در هر گروه بدا   شيدار پ ي*تفاوت معن. يورزش ناتيتمر

 (P< 05/0وابسته )-tاستفاده از آزمون 

 يدو گروه قبل و پس از اجرا ليکربون ني. تغييرات غلظت پروتئ2شکل 

 (.P< 05/0دو گروه ) نيداردر ب يعدم وجود تفاوت معن. يورزش ناتيتمر

 

 گيريبحث و نتيجه
مه  مشاهده شدده در پدژوهش حاضدر،     يها افتهياز  يکي

از  يکد يپالسدما بده عندوان     MDAدار غلظدت   يکاهش معند 

 يهفتده اجدرا   14بعد از  يشياسترس اکسا ياصل يها شاخص

فعال بود. بعالوه  ريدر مردان سالمند غ يبيترک يورزش ناتيتمر

 بيآسدد ومددارکري، بدده عنددوان بPCمشددخص شددد کدده غلظددت 

 يدر افدراد سدالمند پدس از اجددرا    هدا،  نيتئپدرو  ونيداسد ياکس

 نيد چندد ا  کند هر يم دايپ يريکاهش چشمگ يورزش ناتيتمر

راستا مشخص  نيباشد. در ا يدار نم يمعن يکاهش از نظر آمار

جلسده   کيد  يکده در طد   ROS ديد تول شيشده است که افدزا 

 ينددها يفرا قيد از طر معمو ا رديگ يصورت م يورزش تيفعال

شدود در   يمد  هدا  دانياکسد  يآنت انيب شياکه منجر به افز يسلول

از  يو اثرات مثبت ناشد  يسازگار جاديتواند باعث ا يم تينها

بددن موجدودات زندده     يها همنظ  در دستگا يورزش ناتيتمر

و  نستيپژوهش حاضر و يها افتهيهمسو با  که يشود. به طور

 يمقداومت  ندات يماه تمر 6( مشاهده کردند که 2006همکاران )

کداهش اکسدايش    قيرا از طر يشياسترس اکسا زانيبا وزنه، م

. [33]دهدد   يدر بزرگسا ن سدال  کداهش مد    DNAو  يديپيل

( گزارش دادند که شداخص  2013پارك و همکاران ) نيچن ه 

 يبددن  يها تيهفته فعال 12پس از  TBARS يشياسترس اکسا

کند  يم دايکاهش پ يدار يبه طور معنبا شدت ک  در سالمندان 

مشدداهده کردنددد کدده  زيدد( ن2010) مکددارانه . کمپبددل و[13]

( درصدد 60-75با شددت متوسدط )   يهواز ناتيتمر سال کي

فعدال   ريد در زنان سدالمند غ  يشيمنجر به کاهش استرس اکسا

هدا   ياز بررسد  يبرخد  کده  نيد ا. بعالوه با وجدود  [34]شود  يم

مدالون   يديپيل ونيداسيشاخص پراکس زانياند که م گزارش داده

( PC) ليکربون نيپروتئ ييپالسما وحو سط( MDA) ديآلدئ يد

 يدار يمعند  شيترهدا افدزا   با جوان سهيدر افراد سالمند در مقا

راداك و همکداران اعدالم    يقاتي، گروه تحق[13]دهد  ينشان م

 شيدر افدزا  ليمدنظ  باعدث تعدد    يورزش ناتيداشتند که تمر

 تيد فعال شيافدزا  نيچند  و ه  يرياز پ يناش يشياسترس اکسا

در  ويداتيو مقاومدت در برابدر اسدترس اکسد     DNA يبازسداز 

 . [35]شود  يم ها نيپروتئ

بده   يشد يبدر اسدترس اکسا   يورزشد  ناتياثرات تمر البته

مثال شدت، نوع، حجد  و   ي)برا يورزش ناتيتمر يها يژگيو

اثدرات مثبدت    يدارد. مطالعدات متعددد   ي( بستگينيمدت تمر

نشدان   ييرا بده تنهدا   يو مقداومت  ياسدتقامت  يورزش ناتيتمر

تواندد باعدث    يمد  ناتيتمر نياند که انجام ا کرده انياند و ب داده

 نيد شود. با ا يدانياکس يدفاع آنت شيو افزا ROS ديکاهش تول
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 نيد متفاوت از ا ينيتمر يها توجه محققان به روش راايحال اخ

 که ي. به طور[17]معطوف شده است  ناتيتمر يسنت يها وهيش

و  انيتوجه اکثر مرب يمقاومت -ياستقامت يبيترک ناتيانجام تمر

 نيد . با ا[26] استرا به خود جلب کرده  يپژوهشگران ورزش

بدر   ندات يدسدته از تمر  نيد حال اطالعات در رابطه با اثرات ا

مختلدف   نيدر افدراد بدا سدن    يشد ياسدترس اکسا  يها شاخص

 يهدا  افتده يراستا همسو با  نيباشد. در ا يمحدود و متناقض م

( گزارش دادندد  2013و همکاران ) يگيزبيپژوهش حاضر عز

 گريد وهيدو ش مراهبه ه يبيترک ناتيهشت هفته تمر يکه اجرا

 ديد آلدئ يغلظدت مدالون د   يدار يباعث کاهش معند  ناتيتمر

(MDA   به عندوان شداخص اسدترس اکسا ،)شيو افدزا  ،يشد ي 

 .[36]شود  ينکرده م نيدر مردان تمر يدانياکس يآنت يها  يآنز

مشاهده شد کده هدر دو دسدته     گريد يقيبه طور مشابه در تحق

( باعث يي)به تنها ياز( و هويمقاومت-ي)هواز يبيترک ناتيتمر

و دفدداع  کيسددتميس وياسددترس اکسدددات  تيبهبددود وضددع 

. بدا  [37]شدود   يتحرك م ک  سال انيدر مردان م يدانياکس يآنت

( در 2009و همکداران )  چيپژوهش رادونو يها افتهيحال  نيا

غلظدت مدالون    شيافزا انگريمطالعه حاضر ب يها افتهيت اد با 

 يبد يترک ندات يانجدام تمر  لدر جودوکاران بده دنبدا   ديآلدئ يد

 رتيمغدا  ياحتمال لياز د  دي. شا[38]بود  ياستقامت-يمقاومت

 يسدن  طيپژوهش حاضر نخست شرا افتهيمحققان با  نيا جينتا

 گدر يد ليد باشدد، بعدالوه دل   قيد تحق يهدا  يآزمدودن  يو آمادگ

 باشد.  يورزش ناتيتواند شدت و مدت زمان تمر يم

هدف پژوهش حاضر بررسي سازوکارهاي مسوول  اگرچه

 يورزشد  ناتيبعد از انجام تمر MDAتغييرات احتمالي غلظت 

 يهدا  نبود، با اين وجود و براساس پيشنهادات پژوهش يبيترک

 نيد کداهش ا  يبدالقوه بدرا   يها زمياحتما ا از جمله مکان يقبل

 يورزشد  ندات يمتعاقدب انجدام تمر   يشيشاخص استرس اکسا

باشدد کده    يسدلول  ن يگناليسد  يرهايمس يساز فعال دتوان يم

 يمد يآنز ريد و غ يميآنز يها دانياکس يآنت انيب شيمنجر به افزا

و همکداران   Ceci راايد راسدتا اخ  ني. در ا[39]شود  يدر بدن م

بدا   سده يکنندده در مقا  سالمندان ورزش( نشان دادند که 2014)

 يربهت يدانياکس يآنت تيتحرك خود ظرف ک  يها همسن و سال

 نيد داشته که ا ندهيفزا ديشد يورزش تيجلسه فعال کيپس از 

مناسدب   يدانياکسد  ي/آنتيدانياز تعادل اکسد  يتواند ناش يامر م

. بده طدور   [8]ورزشکاران باشد  ريبا غ سهيورزشکاران در مقا

  يتنظد  قياز طر يورزش ناتيگزارش شده است که تمرمشابه 

کده در   يهدا  بافتدر  يدانياکس يآنت يها  يسطوح آنز يشيافزا

 يهستند باعدث کداهش سدطوح اسدتراحت     ريورزش منظ  درگ

مشخص شده  که ي، به طور[17]شود  يم يديپيل ونيداسيپراکس

بدا افدراد    سده يکرده در مقا نيمقاومت افراد تمر زانياست که م

با تر بوده و بر  اريبس يشيورزشکار در برابر استرس اکسا ريغ

 ديشدد  يورزشد  يها تيالجلسه فع کيمطالعات،  جياساس نتا

ورزشکار شده  ريدر افراد غ ويداتياکس بيساز باعث آس وامانده

نددارد   ياثدرات مخربد   نيکرده چن نيدر افراد تمر که يحال در

 يرهايياز متغ يکي نيرسد مدت زمان تمر ي. البته به نظر م[4]

و  Vezzoli چده  باشدد. چندان   يسدازگار  نيد مه  اثرگذار بر ا

 2 يهفتده اجدرا   8کردند که بعد از  ه( مشاهد2014همکاران )

 يديد پيل ونيداسد يپراکس ي، سطوح اسدتراحت ينينوع برنامه تمر

TBARS کندد. در   يمد  دايدر دوندگان با تجربه مسن کاهش پ

شداخص مشداهده    نيد در ا يرييد بعد از چهار هفته تغ که يحال

 تيد اگرچده در پدژوهش حاضدر فعال    ني. بندابرا [17]شود  ينم

 نيقرار نگرفت )که ا يريگ مورد اندازه يدانياکس يآنت يها  يآنز

از نقاط ضعف پژوهش حاضر به شمار رود(،  يکيتواند  يامر م

اسدت   نيا انگريب نيشيمطالعات پ جيچنان که ذکر شد نتا اما ه 

 يهددا  يآنددز انيددب شيباعددث افددزا يورزشدد ندداتيکدده تمر

 ديسوپراکسدد داز،يپراکسدد ونيشددامل گلوتددات يدانياکسدد يآنتدد

 کده  يشود، به طدور  يردوکتاز و کاتا ز م ونيتاتدسموتاز، گلو

تدر مسدتعد    تحرك ک  با افراد ک  سهيکننده را در مقا نيافراد تمر

تدوان   يکنند. و لذا مد  يم يشياز استرس اکسا يناش يها بيآس

تواندد زمدان    يمد  يبد يترک يورزشد  ناتيهفته تمر 14گفت که 

 شبدن جهدت کداه   يدانياکس يآنت ست يس اريرا در اخت يمناسب

فعدال   ريپالسما در سالمندان غ ديآلدئ يدادن شاخص مالون د

 يورزش تيجلسه فعال کيانجام  که نيبا وجود  اقرار دهد. لذا 

فعدال   يهدا  آزاد و گونده  يهدا  کدال يراد ديتول قياز طر ديشد

 يشياسترس اکسا طيشرا جاديتواند باعث ا ي( مROS) ژنياکس



 يسيروان آتشک و کمال عزيزبيگ                                                         

 

 

 يکه تکرارهدا  ستاز آن ا يمطالعات حاک جيحاد شود، اما نتا

مدنظ ،   يورزشد  ندات يتمر يعند ي ،يورزشد  يها تيمزمن فعال

 سدت  يو س يدانياکسد  يآنتد  يهدا  يسدازگار  قيد تواند از طر يم

 يشد ياسترس اکسا تيبدن را قادر سازد تا وضع ،يکنندگ  يترم

 نيددجبددران کددرده کدده ا  يع ددالت اسددکلت يبرهددايرا در ف

 يشد يها ممکن است در کاهش سطوح اسدترس اکسا  يسازگار

ها  مقاومت در برابر اثرات مخرب آن شيزمان استراحت و افزا

 .[17]کند  داينمود پ

غلظدت   راتييد طدور کده اشداره شدد تغ     حال همدان  نيا با

 ونيداسد يعندوان شداخص پراکس  (، بده  PC) ليد کربون نيپروتئ

 يورزشد  ندات يدر مطالعه حاضدر پدس از انجدام تمر    دها،يپيل

راسدتا   نيدار نبود. در ا يمعن يرغ  کاهش، از لحاظ آمار يعل

و همکداران   Vezzoliمطالعده حاضدر،    يهدا  افتده يهمسو بدا  

بعدد از   ياسدتراحت  PCرا در سدطوح   يدار يمعن ريگونه تغ چيه

متفاوت در دوندگان مسن با  ينيتمر يها هفته برنامه 8 ياجرا

از محققدان   يگريتجربه مشاهده نکردند. به طور مشابه گروه د

هفتده   12کده تحدت انجدام     يتحرکد  اد کد  که در افر افتنديدر

 PCدر  يدار يمعندد رييددقددرار گرفتنددد تغ يمقدداومت ندداتيتمر

از  افتده ي نيد حدال ا  ني. با ا[17]ها مشاهده نشد  آن يپالسما

از محققدان   گريد يبرخ يها افتهيپژوهش حاضر در تناقض با 

نشان دادند که سدطوح   Gonzalo-Calvo که يباشد. به طور يم

در گدروه مدردان    هدا  تيپالسدما و ارتروسد   ليد کروبن نيپروتئ

بودندد   تمد يطو ن يورزش ناتيکه تحت انجام تمر يسالمند

گدروه   نيچند  ه . [40]تحرك با تر بود  يبا گروه ب سهيدر مقا

 ندات يهفتده تمر  10از محققان گزارش دادند که انجام  يگريد

 يهدا  نيپدروتئ  زانيد باعدث کداهش م   ليتردم يبر رو يهواز

در  هددا نيپددروتئ ونيداسدديبدده عنددوان شدداخص اکس ليددکربون

 . [41]شود  يچا  م يها موش

 راتييد در حال حاضر مشخص شده است که تغ قتيحق در

( يواکنشد  لي)به عنوان تجم  مشتقات کربون نيپروتئ ويداتياکس

 ازين ها نيباشد که پروتئ نيا انگرينشانه ب کيتواند به عنوان  يم

توسدط کمدپلکس    معمو ا ها ني. پروتئ[34]دارند  ينيگزيبه جا

 هدا  ئدوزوم پروت شيشدوند و افدزا   يمد  نيگزيها جدا  پروتئوزوم

و  هدا  نيترندور پدروتئ   زانيد باشد که بر م يتواند عامل مهم يم

. لدذا از آن  [42]گدذارد   يمد  ريتداث  يع الت اسکلت يبازساز

تواندد   يمد  يورزش يها تيجهت که مشخص شده است که فعال

ها شده و منجدر بده    کمپلکس پروتئوزوم تيفعال کيباعث تحر

کده   سدت امدر محتمدل ا   نيد شدود، ا  ها نيترنور پروتئ شيافزا

زمدان   هد   شيافزا ليبه دل احتما ا يبيترک يورزش يها تيفعال

 زيپروتئددول شيافددزا نيچندد و هدد  يواکنشدد ليددمشددتقات کربون

 زانيد را در م يدار يمعن رييگونه تغ چيه دهيد بيآس يها نيپروتئ

PC توان گفت که عدم  يم ني. بنابرا[17]نکند  جاديا ياستراحت

 يبده نحدو   سدت در مطالعه حاضدر ممکدن ا   PC سطوح رييتغ

شدده در اثدر هدر دو     جاديا يها يحاصل اثرات مثبت سازگار

 يباشد. و جهت مشخص شدن اثدرات واقعد   ينينوع برنامه تمر

 يشددياسددترس اکسا ومددارکريب نيددبددر ا يورزشدد ندداتيتمر

 است.  ازمندين يتر شيب يها پژوهش

حاصل از مطالعده حاضدر    يها افتهيبر اساس  يکل طور به

نظر  در سالمندان، صرف يبيترک ناتيتوان گفت که انجام تمر يم

عددم   ليد پژوهش حاضدر )از قب  يها يو کاست ها تياز محدود

هدا در   حج  ک  نمونده  ،يدانياکس يآنت يها شاخص يريگ اندازه

 زمدان و اضدطراب در   هدا  جدان يامکان کنترل ه  هر گروه، عدم

 يهدا در طد   يآزمدودن  هيتغذ قيپروتکل، عدم کنترل دق ياجرا

(، يکيژنت يها تفاوت ،ينيخارج از برنامه تمر تيپژوهش، فعال

موثر  يدرمان وهيرا کاهش داده و ش يشيتواند استرس اکسا يم

مدرتبط بدا    يهدا  يمدار ياز ب يريجلدوگ  يبدرا  يا رانهيشگيو پ

تحرك باشدد. بدا    و ک  رفعاليدر سالمندان غ يشياسترس اکسا

جامعه  نيا يروبر  يتر جام  قيشود تحق يم شنهاديحال پ نيا

 ندات يتمر وهيهر سه نوع ش سهيو مقا يو با هدف بررس يآمار

المکدان بدا طدول     يو حتد  يبد يو ترک يمقاومت ،يهواز يورزش

 .رديتر صورت پذ يمداخله طو ن

 

 تشكر و قدردانی
و تشکر خود را  ريمقاله مراتب تقد سندگانينو لهيوس نيبد

که در مطالعه حاضر شرکت داشدتند   يافراد يتمام ياز همکار

 .دارند ياعالم م
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Introduction: Excessive generation of free radicals, especially reactive oxygen species (ROS) play a 

general role in the acceleration of aging process. Nevertheless, there is increasing evidence indicats that 
elderly men who are physically active are benefited from exercise-induced adaptation in cellular antioxidant 
defensive systems. Therefore, the aim of this study was to study the effect of concurrent training on 
malondyaldeyde (MDA) and carbonyl protein (PC) concentrations in elderly men.  

Materials and Methods: Twenty four inactive elderly men voluntarily participated in this research and 
were assigned in one of the training or control groups. Participants in training group performed three days 
per week of concurrent training for fourteen weeks. At baseline and after 14 weeks, blood samples were 
obtained for MDA and PC concentration measurements.  

Results: After 14 weeks of concurrent training, we observed a significant decrease in MDA in the 
training group compared with control group (p<0.05). Nevertheless, despite of abundant decrease in PC in 
training group after exercises, this change was not significant statistically (P=0.068).  

Conclusion: Hence, according to the results of this study it seems that concurrent exercise training is a 
suitable training method and an effective therapeutic device in modulation of oxidative stress in aged  men. 
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