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مقدمه

بر پايه آن توانايي ارگانيس براي مقابله با آسيبهداي سدلولي

پيري يک فرايند بيولوژيکي و چند عاملي است که حاصل

ناشي از گونههاي فعال اکسيژن (Reactive Oxygen Species,

زوال تدريجي در عملکرد بافتها و دستگاههاي مختلف بددن

) ROSکاهش پيدا مديکندد [ .]5در واقد افدزايش اسدترس

بوده که در نهايدت مديتواندد منجدر بده مدرن و نداتواني در

اکسايشي در افراد سالمند ،احتمدا ا ناشدي از افدزايش توليدد

موجودات زنده شود [ .]1هد چندين فرايندد پيدري بده دليدل

کنترل نشده راديکالهاي آزاد توسط ميتوکندريهداي مسدن و

تغييرات پاتوفيزيولوژيک متعدد ،با بيماريهاي فراواني همدراه

کاهش دفاعهاي آنتياکسديداني مديباشدد [ ]6کده در نهايدت

اسدت [ .]2تئددوري راديکددالهداي آزاد در پيدري ،کدده تجمد

مدديتوانددد منجددر بدده آپوپتددوزيس ) (Apoptosisيددا مددرن

آسيبهاي استرس اکسايشي در افراد سالمند را به دنبال دارد،

برنامهريزي شده سدلول شدود [ .]7بعدالوه ،گزارشدات علمدي

به عنوان بخش اصلي فرايند پيري طبيعي مطرح بوده [ ،]4،3که

بيانگر اين است که استرس اکسايشي و  ROSکه با روند پيري
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افزايش پيدا ميکند ،نقش مهمدي را در اتيولدوژي و پيشدرفت

روند پيري و بيماريهاي مرتبط با آن در نظر گرفته شده است

بسياري از بيمداريهداي پاتولوژيدک انسداني از قبيدل اندواع

[ ،]16،8به طوريکه مشخص شده است که سدالمنداني کده از

مختلف سرطانها ،ديابت و اختال ت عصبي ايفا مديکندد ،بده

لحاظ بدني فعال هستند عالوه بر بهبدود قددرت ،اسدتقامت ،و

طوريکه مشخص شده است که افزايش توليد  ROSمديتواندد

احتمال ابتال ک تر به آسيب و التهاب ،از سازگاريهاي سلولي

DNA

ناشي از ورزش در سيست دفاع آنتياکسيداني نيز سود ميبرند

از طريق اکسيداسيون اجزا مختلف سلولي (پروتئينهدا،
و ليپيدها) بسيار مخرب باشد [.]9،8

در اين بين ،پروتئينها به دليدل فراواندي در سيسدت هداي

[ .]17در واق از آن جهت که مواجه شددن طدو نيمددت بدا
فعاليتهاي ورزشي با شدت متوسط قادر به توليد هد زمدان

زيستي و مسئول بودنشان در بيشتر فرآينددهاي عمدلکدردي

ROSو دفاع آنتياکسيداني در افراد جوان و سدالمند خواهدد

درون سلولي ،همراه با اسيدهاي نوکلئيک و غشاهاي سدلولي،

بود لذا اثرات مثبت فعاليتهاي ورزشي ممکن است مربوط به

از هدفهاي اصلي استرس اکسايشي و گونههاي فعال اکسيژن

حفر هموستاز ROSباشد [ ]18و تحقيقات علمي بيانگر ايدن

هستند [ .]10به طوريکه بدر اسداس نتدايج مطالعدات ،مقددار

هستند که از جمله مزاياي مهد انجدام فعاليدتهداي بددني و

پروتئينهاي کربونيل ،بهعندوان شداخص اسدترس اکسديداتيو

ورزش منظ بر سالمت عمومي بددن ،کداهش سدطس اسدترس

پروتئينها ،در طي پيري و ساير بيماريهاي مختلف مرتبط با

اکسايشي در دراز مدت ميتواند باشد [ .]19در همدين راسدتا

آن در انواع مختلف موجودات زنده افزايش پيدا ميکندد [.]11

مطالعات متعددي اثرات شيوههاي مختلف تمرينات ورزشي را

ه چنين به خوبي ثابت شده است که ه بسدتگي بدا يي بدين

بر برخي از بيومارکرهاي استرس اکسايشي در افدراد مختلدف

پيري بيولوژيکي و تجم مولکولهاي زيستي اکسديد شدده در

مورد بررسي قرار دادهاند .بده طدوريکده گدائيني و همکداران

اغلب بافتهاي بدن وجود دارد ،و مشدخص شدده اسدت کده

( )1391تاثير  8هفته تمرينات مقاومتي را بر رتهاي ويستار

حيوانات مسن در مقايسه با حيوانات جوان بديشتدر مسدتعد

ديابتي مورد بررسي قرار دادندد و گدزارش دادندد کده بعدد از

آسيب پروتئين در زمان استرس اکسايشي هستند [ .]12در اين

اجراي تمرينات غلظت مالون ديآلدئيدد ) (MDAو پدروتئين

راستا برخي از مطالعدات گدزارش دادهاندد کده ميدزان مدالون

کربونيل ) (PCبه عنوان شاخصهاي استرس اکسايشي به طور

ديآلدئيد ) (MDAو سطوح پالسمايي پروتئين کربونيل )،(PC

معنيداري کاهش پيدا ميکند [ .]20اخيراا پدارك و همکداران

به عنوان شاخصهاي استرس اکسايشي ،در افدراد سدالمند در

( )2013نيز نشان دادند که  12هفته فعاليتهاي بدني با شدت

مقايسه با جوانترها افزايش معنيداري نشان ميدهد [ .]13لذا

ک ممکن است شيوه درماني موثري براي کاهش دادن غلظدت

بهبود توانايي براي کاهش سطوح  ROSممکن است محافظدت

تيوباربيتوريک اسيد ) (TBARSبدهعندوان شداخص اسدترس

بهتري را در برابر اثرات زيانبار اين گونههاي واکنشي به همراه

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

داشته و ه چنين باعث کاهش روند پيري و بهبود سدالمت بدا

شده است که عليرغ اينکه فرايند پيري باعث افزايش سدطس

افزايش ظرفيتهاي عملکردي در افراد شود [.]14

مالون ديآلدئيد ) (MDAدر افراد ميشود [ ،]22با ايدن حدال

سبک زندگي ک تحرك و غيدر فعدال در دوران سدالمندي

انجام  12ماه تمرينات منظ ورزش تايچي باعث کاهش تجم

ميتواند عامل تهديدکننده مشکالت مزمن سدالمتي از جملده

پراکسيداسيون ليپيددي از طريدق کداهش معنديدار  MDAدر

بيماريهاي قلبي  -عروقي و ساير بيماريها باشدد [ .]15بدا

مردان ميانسال ک تحرك ميشود [ .]23اما در اين ميان نتدايج

اين حال انجام فعاليتهاي ورزشدي جهدت حفدر رفداه و بده

برخي از محققان مخالف با نتايج پژوهشهاي مدذکور بدوده و

عنوان وسيلهاي براي کاهش خطر انواع مختلف بيمداريهداي

حاکي از عدم اثرگذاري تمرينات ورزشدي بدر شداخصهداي

مزمن ،همواره به عنوان يک استراتژي اصلي بدراي مقابلده بدا

استرس اکسايشي ميباشند [.]25،24
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کومش
از طرفي ،در سالهاي اخير اسدتفاده از تمريندات ترکيبدي

مراحل تحقيق ،نوع برنامه تمريني ،آشنايي با ابدزار و وسدايل

جهت بهرهمندي از تاثير فوايد هر دو نوع تمدرين اسدتقامتي و

کار و نيز خطرهاي احتمالي پژوهش به صورت کتبي و شفاهي

مقاومتي براي بهبود عملکرد فيزيولوژيدک [ ،]26توجده اکثدر

در اختيار آنها قرار داده شدد .شدرايط ورود آزمدودنيهدا در

مربيان و پژوهشگران ورزشي را به خود جلب کرده است .بده

تحقيق حاضر اين بود که سال بوده و فاقد مشکالت سدالمتي

طوريکه اخيراا بهکدارگيري ايدن دسدته از تمريندات ورزشدي

مزمن رايج از قيبل بيماريهداي تنفسدي ،متدابوليکي ،قلبدي-

توسط دانشکده پزشکي ورزشي آمريکا پيشدنهاد شدده اسدت

عروقي ،کليوي ،کبدي باشند بهعالوه غير فعال بدوده يعندي در

[ .]27با اين حال اطالعات محددود و متناق دي در رابطده بدا

طي يکسال گذشته در فعاليدتهداي ورزشدي مدنط شدرکت

اثرات اين دسته از تمرينات بر شاخصهاي استرس اکسايشدي

نداشته باشند (ارزيابي با استفاده از از پرسشنامده سدالمت و

در افراد با سنين مختلف وجود دارد [ .]29،28بنابراين با توجه

سابقه فعاليت) .و از هيچگونه مصرف هر گونه مکمدل يدا دارو

به اينکه جمعيت افراد سالمند در سراسر جهان و بده ويدژه در

خاصي در طدي تحقيدق و  6مداه قبدل از آن اسدتفاده نکنندد.

ايران به سرعت در حال افزايش است [ ،]31،30انتخاب شيوه

شاخصهاي خروج از تحقيق شامل مصرف سيگار ،الکل ،دارا

تمرين دي مناسددب (هددوازي ،مقدداومتي و ترکيب دي) کدده بتوانددد

بودن مشکالت خواب ،مصرف هر گونه مکمل يا دارو خاصدي

بيشترين سودمندي را براي اين دسدته از افدراد داشدته باشدد

در طي تحقيق و  6ماه قبل از آن ،داشتن محدوديت پزشکي و

ضروري به نظر ميرسد .لذا مطالعهي حاضر قصد دارد تا تاثير

يا ساير مشکالت براي مشارکت در فعاليت جسماني بود .قبدل

تمرينات ترکيبي هوازي-مقاومتي را بر برخدي شداخصهداي

از شدروع برنامده تمريندي فددرمهداي رضدايتنامده شخصدي،

اکسايشي (از قبيل پدروتئين کربونيدل و مدالون ديآلدئيدد) در

پرسشنامه سالمت و سدابقهي ورزشدي از آزمدودنيهدا اخدذ

افراد مسن غير فعال مدورد بررسدي قدرار دهدد .بده عبدارتي

گرديد و سپس گدروه تمدرين در مددت پدژوهش بده اجدراي

پژوهش حاضر قصد دارد به اين سوال پاسخ دهد که آيا يدک

تمرينات ورزشي تحدت نظدارت پژوهشدگر و همکدارانش در

دوره تمرينات ترکيبي  14هفتدهاي بدر غلظدت شداخصهداي

سالنهاي آمادگي جسماني و بدنسدازي دانشدگاه پرداختده و

استرس اکسايشي در افراد مسن غير فعال تاثير دارد؟.

گروه کنترل نيز بدون هيچ گونه مداخلهاي به انجام فعاليتهاي
روزانه خود مشغول شدند .بعالوه ،دستورالعملهاي غذايي زم

مواد و روشها

جهت يکسان بودن شرايط تغذيه آزمدودنيهدا داده شدد و بدا
پژوهش حاضر بدا توجده بده

استفاده از پرسشنامه تغذيهاي  24ساعته قبل و بعد از اجراي

اهداف و استفاده از نمونههاي انساني و نداشتن کنترل بر تمدام

پژوهش تغذيه آزمودنيها پايش شد و با استفاده از ندرمافدزار

متغيرهاي مخل تحقيق از نوع طرحهاي نيمه تجربي بدا طدرح

پردازنده مواد غذايي محتوي خوراکي آزمودنيها از نطر مقدار

پيشآزمون -پسآزمون انجام شد .از بين مردان سالمندي کده

آنتياکسيداني و نيز مقادير کالري دريافتي تحليل شد .زم بده

از طريق فراخوان جهدت شدرکت در مطالعدهي حاضدر اعدالم

ذکر است که مطالعهي حاضدر بدا تاييدد کميتدهي پژوهشدي و

آمادگي کردند  24مرد غير فعال (دامنه سني  80-55سال) به

اخالقي دانشگاه آزاد اسالمي مهاباد انجام شد .بعالوه ،با وجود

صورت هدفمند انتخاب و پس از يکسانسازي از نظر سدن و

تاکيد بر اهميت ح ور و ادامه همکاري تا پايدان پدژوهش از

شاخص توده بدن ) (BMIافراد منتخدب در دو گدروه يکسدان

طرف آزمودنيهدا ،بده منظدور رعايدت مالحظدات اخالقدي،

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

آزمودنيها اجازه داشتند در هر زمدان کده مشدکل داشدتند از

است که پس از انتخاب اوليه کليه آزمودنيها در يدک جلسده

ادامه تمرينات انصراف داده و از مطالعه خارج شدوند .بدا ايدن

ح وري شرکت کردند که در آن اطالعات کاملي از اهدداف و

حال خوشبختانه در پدژوهش حاضدر افدت آزمدودني وجدود
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نداشت و کليه آزمودنيها تا پايان پدژوهش بدا عالقده کامدل

(شروع تمرينات با  50درصد بود و هر  4هفته يکبار  5درصد

ح ور پيدا کردند.

به شدت تمريندات افدزوده مديشدود) و بده دنبدال آن برنامده
قد و وزن آزمودنيهدا

تمرينات مقاومتي بر روي  5ايستگاه ورزشي پرس پدا ،پدرس

در شرايطي که با حداقل پوشش و بدون کفش بودند با استفاده

سينه ،سي کش ،سر شانه نظامي ،و فلکشن زانو با شددت -70

از دسددتگاه ديجيتددالي (سددکا ) (Secaمدددل  ،220آلمددان)

 50درصد يک تکرار بيشنه 3 ،سدت و بدا  10تکدرار در هدر

اندددددازهگيددددري شددددد و شدددداخص تددددوده بدددددني

جلسه انجام دادند .سپس آزمودنيها در پايان هر جلسه تمرين

) (Body mass index) (BMIآنها با استفاده از فرمولBMI

 10دقيقه را به حرکات سرد کردن (شامل راه رفدتن آهسدته و

محاسبه شد .بعالوه چگالي و درصد چربي بددن از

کشش نرم ع الت) اختصاص دادند .ضربان قلب آزمودنيهدا

طريق اندازهگيري چربي زير پوستي در سه ناحيده چدينهداي
پوستي سه سر بازو ،شک و فدو خاصدره سدمت راسدت بدا
استفاده از کاليپر فاليت ساخت کشور آمريکا و با استفاده از
معادلدده بددرآوردي دانشددکدهي پزشددکي ورزشددي آمريکددا
))(American College of Sports Medicine (ACSM

در زمان فعاليت توسط ضربان سنج پالر کنترل شد.
جهدت بررسدي
متغيرهاي بيوشيميايي مورد نظر ،نمونههاي خوني ( 5ميليليتر)
کليه آزمودنيهداي دو گدروه در حالدت ناشدتا در دو مرحلده
پيشآزمون (ابتداي پژوهش و قبل از اندازهگيري يدک تکدرار

اندازهگيري شد .زم به ذکدر اسدت کليده انددازهگيدريهداي

بيشينه) و پس آزمون ( 48-72ساعت پس از آخدرين جلسده

فيزيولوژيک و ترکيب بدني در روز نمونهگيري خوني و بعد از

تمريني) اخذ شد .در اولين مرحله خدونگيدري يعندي ابتدداي

 10ال دي  12سدداعت ناشددتايي شددبانه توسددط افددراد مجددرب

پژوهش از همه آزمودنيها خواسدته شدد کده دو روز قبدل از

اندازهگيري شدند.

نمونهگيري از انجام هر گونه فعاليت ورزشدي سدنگين پرهيدز
برنامهي تمرينات ورزشدي مدورد

نمايند .روش اندازهگيري به اين ترتيب بود ،کده پدس از ورود

استفاده در اين مطالعه قبالا در مطالعدات ديگدر بدهکدار مدورد

آزمودنيها به محل آزمايشگاه ،مقدار  5ميليليتر خون از محل

استفاده قرار گرفته بود [ ]32با ايدن تفداوت کده در مطالعدهي

وريد پيش آرنجي آزمودنيها با اسدتفاده از سدرن

هداي cc5

حاضر شدت تمريندات جهدت ايجداد سدازگاري مناسدبتدر

گرفته شد .سپس بخشي از نمونهي خوني به شکل سرم (بخش

پيشرونده در نظر گرفته شدد .قبدل از آغداز برنامده تمريندي

جداشده پس از انعقاد نمونهي خوني) بدا اسدتفاده از دسدتگاه

بيشدينه )(1- (1RM

سانتريفيوژ ساخت شرکت هيتک آلمدان جددا شدده و بخشدي

) Repeted Measureبراي آزمدودنيهداي گدروه تمريندي در

ديگددر بدده صددورت پالسددما (بددا افددزودن مدداده ضددد انعقدداد

ايستگاههاي مورد استفاده (در راستاي تعيين يک تکرار بيشينه

) )Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTAتهيه گرديدد.

از فرمدددول برزسدددکي )(([ (Brzyckiتکدددرار×-)0/0278

بخشي از نمونههاي تهيه شدده بده صدورت سدرمي تدا زمدان

 /)1/0278وزنه به کيلوگرم=يک تکرار بيشينه] استفاده شد) و

آزمايشات در فريزر  -80درجهي سانتيگراد نگدهداري شدد.

ضربان قلب استراحت ) (HRrو ضربان قلدب بيشدينه (سدن -

بعد از اين مرحله ،آزمودنيهاي گروه تمرين به مدت  14هفته

 )HRmax=220به منظور تعيين شدت تمرينات ،محاسبه شد.

به اجراي تمرينات ورزشدي پرداختده و بعدد از اتمدام دوره و

برنامه تمرين ورزشي شامل  3جلسه در هفته به مدت  14هفته

 48-72ساعت پس از آخرين جلسه تمريني مجددداا از همده

بود که آزمودنيها در هر جلسه پس از  10دقيقه گدرم کدردن

آزمودنيها خواسته شد به محل آزمايشگاه مراجعده نمايندد و

(شامل پيادهروي و دويددن آهسدته و حرکدات کششدي)20 ،

مانند مرحله اول از آزمودنيها خونگيري به عمل آمد .پس از

دقيقه با شدت  50-70درصد ضربان قلب بيشينه مديدويدندد

خونگيري و جداسازي با استفاده از روشهداي آزمايشدگاهي

ارزيابيهاي اوليده از قبيدل يدک تکدرار
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معتبر و روا و تجهيزات مناسب داده هاي مورد نظر در رابطه با

شروع برنامه تمريني اختالف معنيداري با ه ندارند و گروهها

هر يک از شاخص ها و سازه هاي مورد مطالعده انددازهگيدري

از اين لحاظ با هد همگدن بودندد ( .)P>0/05ويژگديهداي

شدند .بدين ترتيب که شاخصهاي اکسايشي مالون دي آلدئيد

عمومي و فيزيولوژيکي دو گروه در جدول  1ارائه شده است.
با استفاده از آزمون آماري -tمستقل ميانگين غلظت مالون

)(MDAبر پايه واکنش با تيوباربيتوريک اسديد ) (TBARSو
به روش اسپکتوفتومتري بدا اسدتفاده از کيدت معتبدر شدرکت

دي آلدئيد پالسما ( )MDAدر مرحله پيشآزمون در دو گروه

 chemical Caymanکشور آمريکا با حساسديت  0/08 μMو

کنترل و تمرين مورد مقايسه قرار گرفتند .نتايج بيانگر اين بود

ضريب تغييرات دروني  5/8درصد اندازهگيري شد .و پروتئين

کدده بددين ميددانگين دادههدداي پدديشآزمددون گددروه کنتددرل

سدنجي شديميايي و اسدتفاده از کيدت

( )2/59±0/40بددا گددروه تمددرين ( )2/67±0/71در ابتددداي

شدرکت کايمدان آمريکدا بدا حساسديت  0/09 Mgو ضدريب

پددژوهش تفدداوت معندديداري وجددود نداشددت (،t=0/347

تغييرات دروني  4/6مورد اندازهگيري قرار گرفت.

 .)p=0/733به عالوه ،نتايج آزمون  -tوابسدته نشدان داد کده

کربونيل به روش رند

غلظت اين شاخص در گروه تمرين ( )p=0/005 ،t=3/49در

.ابتدا به منظور تعيين نرمال بودن توزيد
دادهها از آزمدون کلموگروف -اسميرنوف استفاده شد که پدس

مقايسه با گروه کنترل ( )p=0/564 ،t=0/595پس از اجدراي

از نرمال بودن توزي دادهها ،براي بررسي اختالف ميانگين دو

تمرينات ورزشي به طور معنيداري کاهش پيدا مديکندد ايدن

گروه (اختالفات بين گروهي) در ابتداي پژوهش از آزمدون -t

تفاوت را ميتوان در شکل  1مشاهده کدرد .در همدين راسدتا

مستقل استفاده شد .سپس جهت تجزيه و تحليل تغييرات درون

تغييرات غلظت پروتئين کربونيل پالسما ( )PCدر قبدل و پدس

گروهي هر گروه به طور جداگانه از مرحلده پديشآزمدون بده

از انجام تمرينات ورزشي موازي در دو گروه تمرين و کنتدرل

پسآزمون از آزمون آمداري -tوابسدته اسدتفاده شدد .تمدامي

در نمودار  2نشان داده شدده اسدت .نتدايج تجزيده و تحليدل

تحليلهاي در سطس معنيداري  0/05و با استفاده از نرمافدزار

آماري با استفاده از آزمون t-مستقل بيانگر اين اسدت کده در

 SPSSنسخه  20انجام گرفت.

مرحله قبل از اجراي تمرينات ورزشي (=0/568 ،t =0/580
 )pتفاوت معنيداري در غلظت  PCپالسما در بدين دو گدروه

نتايج

وجود ندارد.

نتايج نشان داد که دو گروه کنترل و تمرين از لحاظ سدن،
قد ،درصد چربي بدن و شاخص توده بددن ( )BMIدر قبدل از
جدول  . 1ميانگين و انحراف معيار ويژگي هاي عمومي و اطالعات توصيفي تغذيه اي آزمودني ها
متغير

تمرين

کنترل

sig

سن(سال)

63/06±4/38

60/67±4/19

0/186

قد (سانتي متر)

172/43±2/89

174/79±3/53

0/088

وزن (کيلوگرم)

80/59±3/04

82/30±4/84

0/310

درصد چربي بدن

23/44±6/77

21/70±3/53

0/789

)kg/m2( BMI

27/11±1/27

26/93±1/44

0/750

1726/44±187/77

1671/40±211/39

0/121

کالري دريافتي از کربوهيدرات (کيلوکالري)

1024/28±123/94

950/25±107/33

0/144

انرژي دريافتي از پروتئين (کيلوکالري)

321/28±71/54

301/58±69/12

0/201

انرژي دريافتي از چربي (کيلوکالري)

380/88±91/31

419/39±95/34

0/108

کل انرژي دريافتي (کيلوکالري)

سيروان آتشک و کمال عزيزبيگي
ه چنين بررسي نتدايج بدا اسدتفاده از آزمدون آمداري -t

اکسيداسديون پدروتئينهدا ،در افدراد سدالمند پدس از اجددراي

وابسته بيانگر اين بود که با وجود اينکه غلظت ايدن شداخص

تمرينات ورزشي کاهش چشمگيري پيدا ميکند هر چندد ايدن

استرس اکسايشي در گروه تمرين در پس از اجراي تمريندات

کاهش از نظر آماري معنيدار نميباشد .در اين راستا مشخص

ورزشي کاهش قابدل مالحظدهاي پيددا مديکندد (از ميدانگين

شده است که افدزايش توليدد  ROSکده در طدي يدک جلسده

 24/03±4/24به  )22/35±4/04با اين حال اين کداهش از

فعاليت ورزشي صورت ميگيرد معمو ا از طريدق فراينددهاي

نظر آماري معنيدار نميباشدد ( .)p=0/068 ،t=2/06غلظدت

سلولي که منجر به افزايش بيان آنتياکسديدانهدا مديشدود در

اين بيومارکرهاي استرس اکسايشي در گروه کنترل نيدز بددون

نهايت ميتواند باعث ايجاد سازگاري و اثرات مثبت ناشدي از

تغيير باقي ميماند (( )P>0/05شکل .)2

تمرينات ورزشي منظ در دستگاههاي بددن موجدودات زندده
شود .به طوريکه همسو با يافتههاي پژوهش حاضر وينست و
همکاران ( )2006مشاهده کردند که  6ماه تمريندات مقداومتي
با وزنه ،ميزان استرس اکسايشي را از طريق کداهش اکسدايش
ليپيدي و  DNAدر بزرگسا ن سدال کداهش مديدهدد [.]33
ه چنين پارك و همکاران ( )2013گزارش دادند که شداخص
استرس اکسايشي  TBARSپس از  12هفته فعاليتهاي بددني
با شدت ک در سالمندان به طور معنيداري کاهش پيدا ميکند

شددکل  .1تغييددرات غلظددت  MDAدو گددروه قبددل و پددس از اجددراي

[ .]13کمپبددل و همکدداران ( )2010ني دز مشدداهده کردنددد کدده

تمرينات ورزشي* .تفاوت معني دار پيش تا پس از آزمون در هر گروه بدا

يکسال تمرينات هوازي با شددت متوسدط (60-75درصدد)

استفاده از آزمون -tوابسته ()P>0/05

منجر به کاهش استرس اکسايشي در زنان سدالمند غيدر فعدال
ميشود [ .]34بعالوه با وجدود ايدنکده برخدي از بررسديهدا
گزارش دادهاند که ميزان شاخص پراکسيداسيون ليپيدي مدالون
دي آلدئيد ( )MDAو سطوح پالسمايي پروتئين کربونيل ()PC
در افراد سالمند در مقايسه با جوانترهدا افدزايش معنديداري
نشان ميدهد [ ،]13گروه تحقيقاتي راداك و همکداران اعدالم
داشتند که تمرينات ورزشي مدنظ باعدث تعدديل در افدزايش

شکل  .2تغييرات غلظت پروتئين کربونيل دو گروه قبل و پس از اجراي

استرس اکسايشي ناشي از پيري و ه چندين افدزايش فعاليدت

تمرينات ورزشي .عدم وجود تفاوت معني داردر بين دو گروه (.)P>0/05

بازسدازي  DNAو مقاومدت در برابدر اسدترس اکسديداتيو در

بحث و نتيجهگيري

پروتئينها ميشود [.]35
البته اثرات تمرينات ورزشدي بدر اسدترس اکسايشدي بده

يکي از يافتههاي مه مشاهده شدده در پدژوهش حاضدر،

ويژگيهاي تمرينات ورزشي (براي مثال شدت ،نوع ،حجد و

کاهش معنديدار غلظدت  MDAپالسدما بده عندوان يکدي از

مدت تمريني) بستگي دارد .مطالعدات متعدددي اثدرات مثبدت

شاخصهاي اصلي استرس اکسايشي بعد از  14هفتده اجدراي

تمرينات ورزشي اسدتقامتي و مقداومتي را بده تنهدايي نشدان

تمرينات ورزشي ترکيبي در مردان سالمند غير فعال بود .بعالوه

دادهاند و بيان کردهاند که انجام اين تمرينات مديتواندد باعدث

مشددخص شددد کدده غلظددت  ،PCبدده عنددوان بيومددارکر آسديب

کاهش توليد  ROSو افزايش دفاع آنتياکسيداني شود .با ايدن
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حال اخيراا توجه محققان به روشهاي تمريني متفاوت از ايدن

پس از يک جلسه فعاليت ورزشي شديد فزاينده داشته که ايدن

شيوههاي سنتي تمرينات معطوف شده است [ .]17به طوريکه

امر ميتواند ناشي از تعادل اکسديداني/آنتياکسديداني مناسدب

انجام تمرينات ترکيبي استقامتي -مقاومتي توجه اکثر مربيان و

ورزشکاران در مقايسه با غير ورزشکاران باشد [ .]8بده طدور

پژوهشگران ورزشي را به خود جلب کرده است [ .]26با ايدن

مشابه گزارش شده است که تمرينات ورزشي از طريق تنظدي

حال اطالعات در رابطه با اثرات ايدن دسدته از تمريندات بدر

افزايشي سطوح آنزي هاي آنتياکسيداني در بافتهداي کده در

شاخصهاي اسدترس اکسايشدي در افدراد بدا سدنين مختلدف

ورزش منظ درگير هستند باعدث کداهش سدطوح اسدتراحتي

محدود و متناقض ميباشد .در اين راستا همسو با يافتدههداي

پراکسيداسيون ليپيدي ميشود [ ،]17به طوريکه مشخص شده

پژوهش حاضر عزيزبيگي و همکاران ( )2013گزارش دادندد

است که ميزان مقاومت افراد تمرين کرده در مقايسده بدا افدراد

که اجراي هشت هفته تمرينات ترکيبي به همراه دو شيوه ديگر

غير ورزشکار در برابر استرس اکسايشي بسيار با تر بوده و بر

تمرينات باعث کاهش معنديداري غلظدت مدالون دي آلدئيدد

اساس نتايج مطالعات ،يک جلسه فعاليتهاي ورزشدي شدديد

( ،)MDAبه عندوان شداخص اسدترس اکسايشدي ،و افدزايش

واماندهساز باعث آسيب اکسيداتيو در افراد غير ورزشکار شده

آنزي هاي آنتياکسيداني در مردان تمرين نکرده ميشود [.]36

در حاليکه در افراد تمرين کرده چنين اثدرات مخربدي نددارد

به طور مشابه در تحقيقي ديگر مشاهده شد کده هدر دو دسدته

[ .]4البته به نظر ميرسد مدت زمان تمرين يکي از متغييرهاي

تمرينات ترکيبي (هوازي-مقاومتي) و هوازي (به تنهايي) باعث

مه اثرگذار بر ايدن سدازگاري باشدد .چندانچده  Vezzoliو

بهبددود وضددعيت اسددترس اکسددداتيو سيسددتميک و دفدداع

همکاران ( )2014مشاهده کردند که بعد از  8هفتده اجدراي 2

آنتياکسيداني در مردان ميانسال ک تحرك ميشدود [ .]37بدا

نوع برنامه تمريني ،سطوح اسدتراحتي پراکسيداسديون ليپيددي

اين حال يافتههاي پژوهش رادونويچ و همکداران ( )2009در

 TBARSدر دوندگان با تجربه مسن کاهش پيدا مديکندد .در

ت اد با يافتههاي مطالعه حاضر بيانگر افزايش غلظدت مدالون

حاليکه بعد از چهار هفته تغييدري در ايدن شداخص مشداهده

دي آلدئيد در جودوکاران بده دنبدال انجدام تمريندات ترکيبدي

نميشود [ .]17بندابراين اگرچده در پدژوهش حاضدر فعاليدت

مقاومتي-استقامتي بود [ .]38شايد از د يل احتمالي مغدايرت

آنزي هاي آنتياکسيداني مورد اندازهگيري قرار نگرفت (که اين

نتايج اين محققان با يافته پژوهش حاضر نخست شرايط سدني

امر ميتواند يکي از نقاط ضعف پژوهش حاضر به شمار رود)،

و آمادگي آزمدودنيهداي تحقيدق باشدد ،بعدالوه دليدل ديگدر

اما ه چنان که ذکر شد نتايج مطالعات پيشين بيانگر اين اسدت

ميتواند شدت و مدت زمان تمرينات ورزشي باشد.

کدده تمرينددات ورزشددي باعددث افددزايش بيددان آنددزي هدداي

اگرچه هدف پژوهش حاضر بررسي سازوکارهاي مسوول

آنت دياکسدديداني شددامل گلوتدداتيون پراکسدديداز ،سوپراکسدديد

تغييرات احتمالي غلظت  MDAبعد از انجام تمرينات ورزشدي

دسموتاز ،گلوتاتيون ردوکتاز و کاتا ز ميشود ،به طدوريکده

ترکيبي نبود ،با اين وجود و براساس پيشنهادات پژوهشهداي

افراد تمرينکننده را در مقايسه با افراد ک تحرك ک تدر مسدتعد

قبلي احتما ا از جمله مکانيزمهاي بدالقوه بدراي کداهش ايدن

آسيبهاي ناشي از استرس اکسايشي ميکنند .و لذا مديتدوان

شاخص استرس اکسايشي متعاقدب انجدام تمريندات ورزشدي

گفت که  14هفته تمرينات ورزشدي ترکيبدي مديتواندد زمدان

سدلولي باشدد کده

مناسبي را در اختيار سيست آنتياکسيداني بدن جهدت کداهش

منجر به افزايش بيان آنتياکسيدانهاي آنزيمي و غيدر آنزيمدي

دادن شاخص مالون دي آلدئيد پالسما در سالمندان غير فعدال

در بدن ميشود [ .]39در اين راسدتا اخيدراا  Ceciو همکداران

قرار دهد .لذا با وجود اينکه انجام يک جلسه فعاليت ورزشي

( )2014نشان دادند که سالمندان ورزشکنندده در مقايسده بدا

شديد از طريق توليد راديکدالهداي آزاد و گوندههداي فعدال

همسن و سالهاي ک تحرك خود ظرفيت آنتياکسيداني بهتري

اکسيژن ( )ROSميتواند باعث ايجاد شرايط استرس اکسايشي

ميتواند فعالسازي مسيرهاي سديگنالين

سيروان آتشک و کمال عزيزبيگي
حاد شود ،اما نتايج مطالعات حاکي از آن است که تکرارهداي

ميتواند عامل مهمي باشد که بر ميدزان ترندور پدروتئينهدا و

مزمن فعاليتهاي ورزشدي ،يعندي تمريندات ورزشدي مدنظ ،

بازسازي ع الت اسکلتي تداثير مديگدذارد [ .]42لدذا از آن

ميتواند از طريدق سدازگاريهداي آنتدياکسديداني و سيسدت

جهت که مشخص شده است که فعاليتهاي ورزشي مديتواندد

ترمي کنندگي ،بدن را قادر سازد تا وضعيت استرس اکسايشدي

باعث تحريک فعاليت کمپلکس پروتئوزومها شده و منجدر بده

را در فيبرهدداي ع ددالت اسددکلتي جبددران کددرده کدده ايددن

افزايش ترنور پروتئينها شدود ،ايدن امدر محتمدل اسدت کده

سازگاريها ممکن است در کاهش سطوح اسدترس اکسايشدي

فعاليتهاي ورزشي ترکيبي احتما ا به دليل افزايش هد زمدان

زمان استراحت و افزايش مقاومت در برابر اثرات مخرب آنها

مشددتقات کربونيدل واکنشدي و هد چندين افددزايش پروتئددوليز

نمود پيدا کند [.]17

پروتئينهاي آسيبديده هيچگونه تغيير معنيداري را در ميدزان

با اين حال همدانطدور کده اشداره شدد تغييدرات غلظدت

 PCاستراحتي ايجاد نکند [ .]17بنابراين ميتوان گفت که عدم

پروتئين کربونيدل ( ،)PCبده عندوان شداخص پراکسيداسديون

تغيير سطوح  PCدر مطالعه حاضدر ممکدن اسدت بده نحدوي

ليپيدها ،در مطالعه حاضدر پدس از انجدام تمريندات ورزشدي

حاصل اثرات مثبت سازگاريهاي ايجاد شدده در اثدر هدر دو

عليرغ کاهش ،از لحاظ آماري معنيدار نبود .در اين راسدتا

نوع برنامه تمريني باشد .و جهت مشخص شدن اثدرات واقعدي

همسو بدا يافتدههداي مطالعده حاضدر Vezzoli ،و همکداران

تمرينددات ورزشددي بددر ايددن بيومددارکر اسددترس اکسايشددي

هيچگونه تغير معنيداري را در سدطوح  PCاسدتراحتي بعدد از

پژوهشهاي بيشتري نيازمند است.

اجراي  8هفته برنامههاي تمريني متفاوت در دوندگان مسن با

به طور کلي بر اساس يافتههاي حاصل از مطالعده حاضدر

تجربه مشاهده نکردند .به طور مشابه گروه ديگري از محققدان

ميتوان گفت که انجام تمرينات ترکيبي در سالمندان ،صرفنظر

دريافتند که در افراد کد تحرکدي کده تحدت انجدام  12هفتده

از محدوديتها و کاستيهاي پژوهش حاضدر (از قبيدل عددم

تمرينددات مقدداومتي قددرار گرفتنددد تغيي در معن ديداري در PC

اندازهگيري شاخصهاي آنتياکسيداني ،حج ک نموندههدا در

پالسماي آنها مشاهده نشد [ .]17با اين حدال ايدن يافتده از

هر گروه ،عدم امکان کنترل هيجدانهدا و اضدطراب در زمدان

پژوهش حاضر در تناقض با يافتههاي برخي ديگر از محققدان

اجراي پروتکل ،عدم کنترل دقيق تغذيه آزمدودنيهدا در طدي

ميباشد .به طوريکه  Gonzalo-Calvoنشان دادند که سدطوح

پژوهش ،فعاليت خارج از برنامه تمريني ،تفاوتهاي ژنتيکي)،

پروتئين کروبنيدل پالسدما و ارتروسديتهدا در گدروه مدردان

ميتواند استرس اکسايشي را کاهش داده و شيوه درماني موثر

سالمندي که تحت انجام تمرينات ورزشي طو نيمدت بودندد

و پيشگيرانهاي بدراي جلدوگيري از بيمداريهداي مدرتبط بدا

در مقايسه با گروه بيتحرك با تر بود [ .]40ه چندين گدروه

استرس اکسايشي در سالمندان غيرفعال و ک تحرك باشدد .بدا

ديگري از محققان گزارش دادند که انجام  10هفتده تمريندات

اين حال پيشنهاد ميشود تحقيق جام تري بر روي اين جامعه

هوازي بر روي تردميل باعدث کداهش ميدزان پدروتئينهداي

آماري و با هدف بررسي و مقايسه هر سه نوع شيوه تمريندات

کربوني دل بدده عنددوان شدداخص اکسيداس ديون پددروتئينهددا در

ورزشي هوازي ،مقاومتي و ترکيبدي و حتديالمکدان بدا طدول

موشهاي چا ميشود [.]41

مداخله طو نيتر صورت پذيرد.

در حقيقت در حال حاضر مشخص شده است که تغييدرات
اکسيداتيو پروتئين (به عنوان تجم مشتقات کربونيل واکنشدي)

تشكر و قدردانی

ميتواند به عنوان يک نشانه بيانگر اين باشد که پروتئينها نياز

بدين وسيله نويسندگان مقاله مراتب تقدير و تشکر خود را

به جايگزيني دارند [ .]34پروتئينها معمو ا توسدط کمدپلکس

از همکاري تمامي افرادي که در مطالعه حاضر شرکت داشدتند

پروتئوزومها جدايگزين مديشدوند و افدزايش پروتئدوزومهدا

اعالم ميدارند.
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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.
Keywords: Exercise, Aged, Men, Malondialdehyde, Protein Carbonylation
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