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فيزيولوژي ورزشي
مقالة پژوهشي

تغییرات عوامل آنزیمی و غیرآنزیمی آنتیاکسیدانی پس از یک جلسه فعالیت
ورزشی سرعتی تکراری و غوطهوری در آب سرد
نیما قرهداغی ،1محمدرضا کردی ،2فاطمه شبخیز ،3سارا فرجنیا ،4مجتبی خاکی ،5سامان
حاجیزاده
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 .1دکتری فیزیولوژی ورزشی ،دانشکدة تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،ایران
 .2دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشکدة تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،ایران (نویسندة مسئول)
 .3دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشکدة تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،ایران
 4و  .6کارشناسیارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشکدة تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،ایران
 .5دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی ،دانشکدة تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،ایران
تاريخ دريافت1395/08/26 :

تاريخ پذيرش1395/10/06 :

چکیده
مطالعة حاضر با هدف بررسي ميزان تغييرات گلوتاتيون اکسيدشده ( ،)GSSGگلوتاتيون احياشده ()GSH
وآنزيمهاي گلوتاتيون ردوکتاز ( )GRو گلوتاتيون پراکسيداز ( )GPXپس از فعاليت سرعتي تکراري و پس از آن
غوطهوري در آب سرد ( )CWIانجام شد؛ ازاينرو 20 ،ورزشکار تمرينکرده با ميانگين حداکثر اکسيژن مصرفي
 52/9 ± 2/9ميليليتر بهازاي هر کيلوگرم از وزن بدن در دقيقه ،ميانگين سني  21/9 ± 2/2سال ،قد 174/2 ± 5/4
سانتيمتر و وزن  68 ± 4/4کيلوگرم براي شرکت در اين پژوهش انتخاب شدند .پس از انجامدادن فعاليت سرعتي
تکراري 10 ،نفر از آزمودنيها داخل آب سرد با دماي  14درجة سانتيگراد و  10نفر ديگر در دماي اتاق به شکل
غيرفعال روي صندلي نشستند .خونگيري نيز قبل و پس از انجامدادن فعاليت سرعتي و همچنين پس از ريکاوري
در آب سرد يا استراحت غيرفعال و پس از  24ساعت انجام شد و متغيرهاي خوني با استفاده از روش االيزا سنجيده
شدند .نتايج نشان داد که  24ساعت پس از فعاليت سرعتي تکراري ،ميزان عوامل غيرآنزيمي آنتياکسيداني در
خون به حالت اوليه بازنگشت و در اين بين نيز غوطهوري در آب سرد بر اين عوامل تأثير نداشت و تنها عوامل
آنزيمي  GPXو  GRپس از  24ساعت به حالت اولية خود بازگشتند ،اما باز هم تفاوت معناداري بين گروه آب سرد
و گروه کنترل وجود نداشت .همچنين براساس نتايج پژوهش ،ميزان عوامل آنزيمي و غيرآنزيمي آنتياکسيداني
پس از فعاليت ورزشي سرعتي تکراري شديد زياد بود ،ولي غوطهوري در آب سرد هيچ تأثيري بر بازگشت به حالت
اولية اين عوامل نداشت.

واژگان کلیدی :گلوتاتيون ،ريکاوري ،آنتياکسيدان ،فعاليت ورزشي سرعتي تکراري.
1. Email: nima2014@gmail.com
2. Email: mrkordi@ut.ac.ir
3. Email: shabkhiz@ut.ac.ir
4. Email: sfarajnia2020@gmail.com
5. Email: mojtaba.khaki82@yahoo.com
6. Email: samanshao@gmail.com
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مقدمه
انتخاب یک روش صحیح برای بازگشت به حالت اولیه پس از انجامدادن فعالیت ورزشی شدید ،یکی
از مهمترین عوامل حفظ و افزایش عملکرد ورزشکاران در ورزشهای گوناگون است ()1؛ زیرا،
فعالیتهای ورزشی شدید موجب فقدان تعادل هومئوستاز و افزایش رادیکالهای آزاد و فشار اکسیداتیو
میشوند ( )2و در و ضعیتی که ورزشکاران باید در اوج عملکرد خود باشند ،نیاز است هرچهزودتر به
حالت اولیه بازگردند و برای رقابت بعدی آماده شوند .گرفتگی ،ورم و آسیبهای ریز عضالنی همگی
از پیامدهای رایج پس از انجامدادن فعالیت ورزشی شدید هستند که برخی اوقات نیازمند چندین روز
ریکاوری و استراحتاند تا ورزشکار به حالت اولیة خود بازگردد .بسته به شدت فعالیت ورزشی ،حذف
محصوالت زائد متابولیسمی از عضالت و ایجاد تعادل اکسیدانی-آنتیاکسیدانی ممکن است تا 24
ساعت طول بکشد تا ورزشکاران به سطوح استراحتی بازگردند ( ،)2ولی در دنیای واقعی ورزشکاران
حرفهای معموال این مدت زمان را در اختیار ندارند تا به حالت اولیه و اوج عملکرد خود برسند و در
بسیاری موارد کمتر از یک روز یا حتی چندین ساعت یا چند دقیقه فرصت دارند هرچهزودتر به اوج
عملکرد خود برسند و برای رقابت بعدی آماده شوند ()3؛ به همین دلیل ،امروزه در زمینة پزشکی-
ورزشی بهطور وسیعی از قرارگرفتن درمعرض سرما برای سرعتبخشیدن به ریکاوری و بهبود عملکرد
ورزشی پس از فعالیت ورزشی شدید استفاده میشود ()4؛ ازاینرو ،محبوبترین روشهای سرمادرمانی
در ورزشهای گوناگون (بهدلیل خواص ضدالتهاب و ضدورمی آن) ،کمپرس یخ ،غوطهوری در آب سرد
(هشت تا  10درجة سانتیگراد برای چهار تا پنج دقیقه) و سرمادرمانی تمام بدن( 1بخار نیتروژن با
دمای  -100تا  -160درجة سانتیگراد برای حداکثر سه دقیقه) است ( .)4در مقایسه با روشهای
دیگر ،مشخص شده است که غوطهوری در آب سرد اجازه میدهد حجم بیشتری از بدن درمان شود
و خواص ضدالتهابی آن نیز روشن شده است ( )5و در بین مربیان و ورزشکاران بهدلیل تأثیرات مثبت
و هزینة کم ،استفاده از غوطهوری در آب سرد بسیار معمول و پرطرفدار است ( )6و بهنظر میرسد
استفاده از این روش ممکن است روند بازگشت به حالت اولیه را بهبود بخشد ( .)7این بهبودی میتواند
از طریق کاهش فشار بر گیرندههای درد و کاهش احساس درد و احساس خستگی ( ،)1افزایش فشار
هیدروستاتیک و کاهش ادم و ورم بافتی ،رگتنگی محیطی و افزایش جریان خون مرکزی و افزایش
پیشبار و برونده قلبی و کاهش ضربان قلب باشد که افزایش جریان خون مرکزی میتواند به انتقال
سریعتر مواد زائد از عضالت به خارج از آنها منجر شود ( .)4همچنین ذکر شده است که غوطهوری
در آب سرد به افزایش آنزیمهای آنتیاکسیدانی و کاهش عوامل اکسیدانی از طریق افزایش جریان

1. Cryotherapy
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خون مرکزی نیز منجر میشود؛ هرچند مشخص شده است که گونههای واکنشی اکسیژن)ROS( 1
انقباضهای مطلوب عضالنی طی استراحت و فعالیت ورزشی الزماند ( .)1بههرحال ،ازآنجاکه افزایش
اکسیدانها و  ROSپس از فعالیت شدید ورزشی میتوانند به آسیبهای ریز عضالنی ،درد عضالنی،
طوالنیشدن بازگشت به حالت اولیه و در انتها کاهش عملکرد ورزشی منجر شوند ( ،)1اگر مداخلهای
مانند غوطهوری در آب سرد بتواند موجب کاهش این عوامل شود ،میتواند بر عملکرد ورزشی نیز
تأثیر مثبت بگذارد .بهطورکلی ،در این روش دمای آب ممکن است از صفر تا  14درجة سانتیگراد
باشد و زمان قرارگیری در آب سرد از چندین ثانیه تا چندین دقیقه متغیر باشد ( ،)8اما هیچ پروتکل
و روش استفادة ویژهای تاکنون برای آن ذکر نشده است ( .)9گزارش شده است احتماال دمای کمتر
یا مساوی  15درجة سانتیگراد مناسبترین دما برای استفاده در حوضچههای آب سرد خواهد بود
( ،)10اما در حال حاضر بیشتر ورزشکاران و تمریندهندگان ورزشی از مجموعهای از قوانین نقلشدة
دهان به دهان بدون هیچ پیشینة علمی پیروی میکنند؛ بر همین اساس ،ورزشکاران سطح باال در
استرالیا عالقهمندند از حوضچههای آب سرد به شکل سه ست یکدقیقهای استفاده کنند؛ این در
حالی است که دیگران گزارش کردهاند که مدت زمان مناسب از منظر پزشکی کمتر از  30ثانیه است.
بهطورکلی ،آب سرد به دمایی گفته میشود که درد ناشی از سرما در عضالت و پوست احساس شود
و این دما در حدود  15درجة سانتیگراد است ( .)6واضح است که غوطهوری در آب سرد موجب
واردشدن شوک به بدن و در ادامه ،پاسخهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک میشود ،ولی اینکه در ادامه
چه تأثیراتی بر ریکاوری خواهد داشت ،تاکنون بهدرستی مشخص نشده است ( .)11بهعالوه ،در
مطالعهای گزارش شده است که استفاده از آب سرد حتی ممکن است عالوهبر نداشتن تأثیر مثبت بر
سازوکار بدن انسان ( ،)12گرفتگی عضالنی پس از فعالیت ورزشی را در روز بعد از استفاده از آن
افزایش دهد (.)13
یکی از فعالیتهایی که در بیشتر ورزشها انجام میشود ،فعالیت ورزشی سرعتی تکراری است (.)14
ویژگی این نوع فعالیتها ،وهلههای فعالیت سرعتی کمتر از  10ثانیه و استراحتهای کوتاهمدت کمتر
از  60ثانیه بین وهلههای فعالیت است ( .)14همانطورکه اشاره شد ،یکی از مهمترین پیامدهای
فعالیت ورزشی شدید مانند فعالیت سرعتی تکراری ،افزایش عوامل اکسایش و فقدان تعادل اکسیدانی
است و در مطالعات متعددی گزارش شده است که سرمادرمانی موجب تعادل آنتیاکسیدانی و بهبود
عملکرد ورزشی میشود ( .)15در بیشتر این مطالعات که در آنها تأثیرات دماهای پایین بر تعادل
آنتیاکسیدانی پس از انجامدادن فعالیت ورزشی شدید بررسی شده است ،از سرمادرمانی استفاده شده
است ( .)15در این مطالعات نشان داده شده است که برای اندازهگیری پاسخ آنتیاکسیدانی از
1. Reactive Oxygen Species
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نشانگرهای زیستی تولید گونههای واکنشی اکسیژن ( )ROSاستفاده شده است که از جملة این
نشانگرها میتوان از آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز ( )GPXو تعادل نسبت گلوتاتیون احیاشده به
گلوتاتیون اکسیدشده ( )GSH/GSSGنام برد ()3 ،5 ،11 ،15 ،16؛ بر همین اساس ،گزارش شده
است که سازوکار ردوکس گلوتاتیون در تنظیم پاسخ آنتیاکسیدانی از اهمیت زیادی برخوردار است
و کاهش گلوتاتیون با افزایش پراکسیداسیون چربی در عضالت و قلب همراه است ( .)9استفاده از آب
سرد احتماال موجب کنترل افزایش ROSها میشود ،اما بهنظر میرسد تاکنون در پژوهشی بهدرستی
تأثیرات کوتاهمدت و بلندمدت غوطهوری در آب سرد بر عوامل آنتیاکسیدانی پس از یک جلسه
فعالیت ورزشی شدید بررسی نشده است؛ بنابراین ،هدف از انجامدادن مطالعة حاضر ،بررسی تأثیر
غوطهوری در آب سرد ( )CWIبر پاسخهای کوتاهمدت و بلندمدت آنتیاکسیدانی پس از فعالیت
ورزشی سرعتی تکراری در ورزشکاران تمرینکرده است.
روش پژوهش
روش این پژوهش ،نیمهتجربی با دو گروه تجربی و کنترل است که در آن تأثیر متغیر مستقل
(غوطهوری در آب سرد) پس از فعالیت ورزشی سرعتی تکراری شدید بر متغیرهای وابسته (گلوتاتیون
پراکسیداز ،گلوتاتیون ردوکتاز ،گلوتاتیون اکسیدشده ،گلوتاتیون احیاشده و نسبت بین آنها) بررسی
شده است.
فوتبالیستهای تمرینکردة عضو باشگاههای لیگ برتر فوتبال تهران جامعة آماری این پژوهش را
تشکیل دادند و تعداد نمونه نیز  20ورزشکار تمرینکرده بودند که برای شرکت در این پژوهش به
شکل داوطلبانه و در دسترس انتخاب شدند (مشخصات آنتروپومتریکی و آمادگی آزمودنیها در جدول
شمارة یک ارائه شده است) .بعد از انتخاب آزمودنیها ،مراحل پژوهش برای آنها توضیح داده شد و
از آنها رضایتنامة شرکت در پژوهش گرفته شد .پس از آن ،آزمودنیها به شکل تصادفی به دو گروه
غوطهوری آب سرد ( 10( )CWIنفر) و کنترل ( 10( )Cنفر) تقسیم شدند.
جدول  -1مشخصات آنتروپومتريکي و فيزيولوژيکي آزمودنيها
Table1. Anthropometric and Physiological Characteristics of Subjects
VO2max
BMI
Weight
Height
Age
Group
)(ml/kg/min) (kg/m2
)(Kg
)(Cm
)(year
53.2±3.9
غوطه وری در آب سرد )22.2±1.7 67.2±6.6 174.1±5.6 22.1±2.3 )CWI
کنترل ()C

21.3±2

174.3±5.1

68.9±3.2

22.5±1.6

52.6±1.7
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در روز اول پژوهش ،ابتدا آزمودنیها قبل انجامدادن فعالیت سرعتی تکراری و پس از خونگیری،
بهمدت  10دقیقه با سرعت  50درصد حداکثر بار کار برای گرمکردن شروع به رکابزدن کردند (.)17
پس از اتمام پروتکل گرمکردن ،فعالیت اصلی سرعتی تکراری شامل هشت تکرار رکابزنی بهمدت
هفت ثانیه در هر وهله با حداکثر سرعت و  23ثانیه استراحت بین هر وهله تکرار (( )18بار کار 0/750
× وزن بدن به کیلوگرم) ( )19انجام شد .پس از تکرار وهلة هشتم فعالیت سرعتی ،آزمودنیها بهمدت
پنج دقیقه استراحت کردند و پس از ست چهارم ،خونگیری برای مرتبة دوم انجام شد (پروتکل
فعالیت ورزشی سرعتی تکراری و زمانبندی خونگیری قبل و پس از آن در شکل شمارة یک ارائه
شده است) .پس از آن ،آزمودنیهای گروه کنترل به حالت غیرفعال و به شکل نشسته استراحت کردند،
اما گروه  CWIبهمدت  12دقیقه در مخزنی از آب سرد با دمای  14درجة سانتیگراد تا عمقی که
کامال تا محدودة زائدة خاجی بود ،قرار گرفتند ( .)20میزان دمای آب ،هر دو دقیقه یکبار اندازهگیری
و ثابت نگه داشته شد و  15دقیقه پس از اتمام  12دقیقه قرارگرفتن در آب سرد ،بار دیگر از هر دو
گروه خونگیری شد .پس از  24ساعت نیز بار دیگر نمونهگیری انجام شد و نمونههای خونی پس از
سانتریفیوژ و جداسازی سرم برای سنجش متغیرهای پژوهش در فریزر با دمای  -80درجة سانتیگراد
قرار داده شدند.

شکل  -1پروتکل فعاليت ورزشي سرعتي تکراري و مراحل خونگيري قبل و پس از آن
Figure1. Repeated-sprint activity protocol and blood sampling steps before and
after

برای اندازهگیری عوامل آنتیاکسیدانی در سرم از روش االیزا و
ساخت کشور آلمان استفاده شد .روش االیزا روش

کیتهای )ZB-ANT-96A( ZellBio

رنگسنجی1

بود که با استفاده از المان بتا
1. Calorimetry
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دیستروبروین )DTNB(1انجام شد .در روش االیزا عامل مطالعهشده بر سطح یک میکروپلیت تثبیت
شد و پس از آن ،آنتیژن اختصاصی به میکروپلیت افزوده شد .در این مرحله ،اتصال آنتیبادی به
آنتیژن انجام شد و آنتیبادی به یک آنزیم متصل بود؛ بنابراین ،افزودن سوبسترای آنزیم به میکروپلیت
به واکنش رنگی منجر شد و شدت رنگ حاصل با غلظت آنتیبادی یا به عبارت بهتر ،متناسب با غلظت
آنتیژن در نمونة مطالعهشده متناسب بود .با استفاده از روش اسپکتروفتومتری میزان جذب نوری
محلول اندازهگیری شد و میزان عامل مطالعهشده محاسبه شد (.)21
نتیجة آزمون شاپیرو-ویلک 2و منحنی هیستوگرام نشان داد که توزیع دادههای فعالیت آنزیمهای
گلوتاتیون اکسیدشده و احیاشده و نسبت بین آنها و همچنین آنزیمهای گلوتاتیون پراکسیداز و
گلوتاتیون ردوکتاز در هر چهار مرحله دارای توزیع طبیعی است .همچنین نتایج آزمون تی مستقل
نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین گروهها قبل از فعالیت سرعتی وجود نداشت .بهمنظور
تجزیهوتحلیل تغییرات درون هر گروه از آزمون آماری واریانس با اندازهگیری تکراری و برای بررسی
تغییرات بین دو گروه از آنالیز آماری واریانس یکراهه استفاده شد.
نتایج
در جدول شمارة دو ،اطالعات مربوط به تغییرات گلوتاتیون اکسیدشده و احیاشده ،گلوتاتیون
پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز پس از فعالیت سرعتی تکراری و  24ساعت پس از آن ارائه شده است.
همانطورکه نشان داده شده است ،پس از فعالیت سرعتی تکراری میزان  GSHدر هر دو گروه به
میزان معناداری کاهش یافت (( )P = 0.002شکل شمارة دو) .پس از غوطهوری در آب سرد و استراحت
غیرفعال ،مقادیر  GSHافزایش یافت که میزان این افزایش بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت ( P
 24 .)= 0.14ساعت پس از فعالیت سرعتی نیز میزان  GSHدر هر دو گروه به میزان یکسانی افزایش
داشت ،ولی این افزایش به مقداری نبود تا سطح  GSHدر هر دو گروه به میزان قبلی آن یعنی پیش
از فعالیت سرعتی برسد (( )P = 0.02شکل شمارة دو).
میزان  GSSGنیز پس از فعالیت سرعتی تکراری به میزان معناداری تغییر کرد ( )P = 0.001که این
تغییر با افزایش سطوح آن در هر دو گروه همراه بود .پس از پایان فعالیت سرعتی تکراری ،میزان
 GSSGدر هر دو گروه شروع به کاهش یافت و این کاهش طی  24ساعت بعدی ادامه داشت و در
وضعیتی بود که  CWIتغییر معناداری در روند این کاهش ایجاد نکرد ( )P > 0.05و پس از  24ساعت
هنوز میزان آن در هر دو گروه به میزان قبل از شروع فعالیت سرعتی بازنگشته بود ( .)P = 0.03دربارة
1. Dystrobrevin Beta
2. Shapiro Wilk Test
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میزان نسبت  GSH/GSSGبهعنوان یک شاخص مهم فشار اکسیداتیو ،میزان تغییرات به همین شکل
بود؛ یعنی پس از فعالیت سرعتی میزان آن در هر دو گروه کاهش معناداری را نشان داد ()P = 0.001
و پس از آن شروع به افزایش کرد و در این میان  CWIتغییر معناداری در میزان افزایش دوبارة آن
نداشت ()P > 0.05؛ هرچند پس از  24ساعت هنوز میزان نسبت  GSH/GSSGبه حالت اولیة خود
بازنگشته بود (.)P = 0.01
جدول  -2نتايج تغييرات متغيرهاي مختلف براساس گروهبندي آزمودنيها و مراحل متفاوت خونگيري
Table2. Results of Changes in Different Variables Based on Grouping of Subjects
and Different Stages of Blood Sampling
Blood Sampling
Group
Variable
S4
S3
S2
S1
آب سرد
*1150±206
*916± 118
*703±128
1245±237
()CWI
گلوتاتیون احیا شده
)GSH(µM
کنترل
*1200± 153
*1012± 119
*729± 216
1265± 127
)(C
آب سرد
گلوتاتیون اکسید
*3.2±0.5
*3.3± 0.5
*3.5±0.5
2.9±0.4
()CWI
شده
کنترل
*3.27±0.3
*3.4± 0.2
*3.5±0.2
2.9±0.4
)GSSG(µM
)(C
آب سرد
نسبت گلوتاتیون
*376.4± 99
*290.4± 90
212.8± 68* 460.5± 106
()CWI
احیا شده به اکسید
کنترل
شده
*370.8± 59
*295.7± 30
*205.4 ±57
431± 64
)(C
GSH/GSSG
آب سرد
گلوتاتیون
320.6± 17
*345.5± 28
*379.4 ±37
292.6± 33
()CWI
پراکسیداز
کنترل
323.3± 55
*364.9± 41
*453 ±25
309.3± 36
)GPX(U/ml
)(C
*91.4 ±10
آب سرد
46.3± 7
*58.6± 19
47± 9
()CWI
گلوتاتیون ردوکتاز
)GR(U/L
*103.2 ±24
کنترل
53.2± 14
*75.3± 17
47.9± 4
)(C
قبل از فعالیت ورزشی سرعتی تکراری (مرحلة اول) ،پس از پایان فعالیت ورزشی سرعتی تکراری (مرحلة دوم) ،پس از
پایان ریکاوری (مرحلة سوم) 24 ،ساعت پس از انجامدادن فعالیت ورزشی سرعتی تکراری (مرحلة چهارم).
* :تغییر معنادار در مقایسه با مرحلة اول :¥ ،تغییر معنادار در مقایسه با گروه کنترل ()P < 0.05
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تغییرات آنزیمهای  GPXو  GRنیز مانند تغییرات  GSSGبود؛ یعنی پس از فعالیت سرعتی تکراری
میزان آنها در سرم افزایش یافت و پس از  CWIو  24ساعت پس از آن با وجود ادامة بازگشت به
میزان اولیه ،تغییری بین دو گروه مشاهده نشد؛ بااینحال ،میزان هر دو آنزیم در هر دو گروه در مدت
 24ساعت پس از فعالیت سرعتی تکراری به حالت اولیه بازگشت (.)P = 0.07
بحث و نتیجهگیری
مهمترین یافتة پژوهش حاضر این بود که  24ساعت پس از فعالیت ورزشی سرعتی تکراری شدید،
میزان عوامل آنتیاکسیدانی در خون به حالت اولیه بازنگشت و در این بین CWI ،بر این عوامل تأثیر
نداشت .هرچند عوامل آنزیمی  GPXو  GRپس از  24ساعت به حالت اولیة خود بازگشتند ،باز هم
 CWIبر این عوامل تأثیر نداشت.
در سازوکار سلولی GPX ،موجب تبدیل هیدروژن پراکساید )H2O2( 1به آب میشود که در این مسیر
گلوتاتیون اکسید میشود و  GSSGتولید میشود و ازسویدیگر ،گلوتاتیون ردوکتاز موجب احیای
 GSSGمیشود تا گلوتاتیون دوباره تولید شود ( .)22ثابت شده است که گلوتاتیون نقش چندمنظورة
محافظتی در سلولها دارد و در تنظیم  ROS2و حفظ پتانسیل ردوکس 3سلولی و انتقال اسیدهای
آمینه نقش دارد ( .)23با توجه به افزایش  GR ،GPX ،GSSGو کاهش  ،GSHبهنظر میرسد شدت
فعالیت ورزشی سرعتی تکراری در مطالعة حاضر مناسب بوده است تا بتوان تغییرات این عوامل را
به عنوان شاخص فشار اکسیداتیو پس از فعالیت ورزشی درنظر گرفت و تأثیر آب سرد بر آنها را
سنجید؛ بر همین اساس ،گزارش شده است که طی فعالیت شدید ورزشی ،اکسیداسیون  GSHافزایش
مییابد و طی دورة ریکاوری اکسیداسیون آن کاهش مییابد و بهنظر میرسد ،تنها ،فعالیت ورزشی
واماندهساز موجب اکسیداسیون گلوتاتیون میشود ( .)24ازطرفدیگر ،افزایش معنادار  GSSGو کاهش
 GSHو درنتیجه کاهش نسبت  GSH/GSSGبالفاصله پس از فعالیت ورزشی ،احتماال نشانگر افزایش
تولید رادیکالهای آزاد و افزایش فشار اکسیداتیو است ( .)25سازوکار دقیق تغییرات  GSSGو GSH
مشخص نشده است ،اما فعالشدن  MAPK4و  NF-kβ5در مسیرهای پیامرسانی التهابی در تالش
برای حفظ تعادل ردوکس میتواند دلیلی برای تغییرات  GSH/GSSGباشد ( .)25گذشته از تغییرات
 GSHو  ،GSSGنسبت  GSH/GSSGبهعنوان یک نشانگر فشار اکسیداتیو سلولی معتبر و مهم درنظر
1. Hydrogen Peroxide
2. Reactive Oxygen Species
3. Redox
4. Mitogen-Activated Protein Kinase
5. Nuclear Factor
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گرفته میشود ( )22و کاهش نسبت  GSH/GSSGدر خون بهروشنی نشان میدهد که سیستم دفاعی
آنتیاکسیدانی در حال جلوگیری از آسیب  ROSاست ( .)22نشان داده شده است که نسبت
 GSH/GSSGدر ذخیره و انتقال نیتریک اکساید ،1احیای ریبونوکلئوتید 2به دکسیریبونوکلئوتید،3
متابولیسم پروتئینها ،دخالت در مسیرهای پیامرسانی ردوکس و درنهایت محافظت از سلولها در
مقابل فشار اکسیداتیو نقش مهمی ایفا میکند ( .)25عالوه بر این ،نسبت بیشتر GSH/GSSG
نشاندهندة افراد سالمتر و قدرت بیشتر محافظتی در مقابل فشارهای اکسیداتیو است ( .)25نتایج
پژوهش حاضر نشان داد که  GSH/GSSGپس از فعالیت ورزشی شدید کاهش یافت که نشاندهندة
فشار اکسیداتیو ناشی از فعالیت ورزشی است و با توجه به این حقیقت که نسبت  GSH/GSSGدر
سرم خون یک معیار دقیق از فشار اکسیداتیو است ،کاهش این نسبت در پالسما میتواند موجب
انتقال تعادل ردوکس به یک محیط اکسیدکنندگی ( )25و افزایش خروج  GSSGاز سلول شود (.)26
همة این موارد و نتایج پژوهش حاضر نشان میدهند که فشار اکسیداتیو پس از فعالیت ورزشی سرعتی
تکراری به میزان زیادی افزایش پیدا کرده است؛ تاجاییکه عوامل غیرآنزیمی تا  24ساعت بعد به
حالت اولیة خود بازنگشتند؛ هرچند در پژوهش دیگری ،افزایش  GSSGدر خون پس از فعالیت ورزشی
رکابزنی در شدتهای متوسط پس از  24ساعت به میزان قبل از فعالیت ورزشی بازگشت ()27؛
الوکدا 4و همکاران ( )26نشان دادند که میزان  GSHپس از فعالیت ورزشی شدید به میزان  13درصد
کاهش پیدا کرد که با یافتههای پژوهش حاضر که کاهش  43درصدی در هر دو گروه را نشان داد،
همسو بود .یافتههای دیگر پژوهشگران نشان داد که میزان  GSHمیتواند تا  10درصد ( )28یا 11
درصد ( )29یا حتی تا  22درصد ( )30پس از یک وهله فعالیت ورزشی شدید کاهش پیدا کند .همسو
با مطالعة حاضر که افزایش  20درصدی  GSSGرا پس از فعالیت ورزشی سرعتی شدید نشان داد،
مطالعات مختلفی نشان دادند ،پس از یک وهله فعالیت ورزشی شدید ،میزان آن میتواند از  40درصد
( )26تا  67درصد ( )29یا حتی به  89درصد ( )32،31افزایش یابد؛ البته گوهیل 5و همکارانش ()30
افزایش  33درصدی را در  GSSGپس از فعالیت ورزشی شدید گزارش کردند .دربارة نسبت
 GSH/GSSGنیز در بیشتر مطالعات ،کاهش  40-50درصدی پس از یک وهله فعالیت ورزشی شدید
گزارش شده است ( )30-28که با یافتههای پژوهش حاضر که کاهش  50درصدی را نشان داد ،همسو
بود.
1. Nitric Oxide
2. Ribonucleotide
3. Deoxyribonucleotide
4. Elokda
5. Gohil
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بهطورکلی ،گرما موجب هپاتوتوکسیسیتی 1میشود که با افزایش فعالیت زانتین اکسیداز 2همراه است
و در انتها موجب کاهش  GSHمیشود که خود به پراکسیداسیون لیپید و آسیب سلولی منجر میشود
( .)34،33این همان سازوکاری است که پس از فعالیت ورزشی شدید رخ میدهد؛ بر همین اساس،
بهنظر میرسد سرما بتواند موجب کاهش فشار اکسیداتیو و عوامل اکسیدانی شود؛ بااینحال ،گزارش
شده است که سرما موجب کاهش میزان گلوتاتیون کبدی و همچنین کاهش گلوتاتیون در اریتروسیت
موشها میشود ( .)35دربارة تغییرات میزان عوامل آنتیاکسیدانی پس از غوطهوری در آب سرد نشان
داده شده است که قرارگیری در سرما موجب افزایش غلظت  ،GSHفعالیت سوپراکساید دیسموتاز
( ،)SODکاتاالز (GPX ،)CATو  GRدر بافت چربی قهوهای موشها میشود ( .)34در طوالنیمدت و
پس از سازگاری با آب سرد ،میزان  GSHدر سلولهای قرمز کاهش یافت و فعالیت  SODافزایش
یافت؛ این در حالی است که فعالیت  GPXو  GRتغییری پیدا نکرد ()34؛ البته در گزارشی دیگر،
گلوتاتیون اریتروسیت پس از یک ساعت قرارگیری در سرما تغییری نکرد ( .)36در شرایط فشار
اکسیداتیو ناشی از فشار سرما ،گلوتاتیون استفاده میشود و ازطرفدیگر ،با قرارگیری درمعرض سرما
به مدت طوالنی ،چون فشار اکسیداتیو کمتر است ،فعالیت سیستم آنتیاکسیدانی نیز کاهش مییابد.
بر خالف نتایج پژوهش حاضر ،گزارش شده است که میزان گلوتاتیون پس از غوطهوری در دمای 25
درجة سانتیگراد بهمدت  10دقیقه ،افزایش مییابد ( .)34گفته شده است که احتماال آب سرد موجب
افزایش تحریک عضالت و لرزشهای ریز در عضالت میشود و از این طریق بهطور عکس میتواند
موجب افزایش فشار اکسیداتیو شود؛ پس این احتمال وجود دارد که فشار سرما پاسخ سیستم دفاعی
آنتیاکسیدانی را در برخی موارد افزایش دهد ( .)34بهعالوه ،نتایج پژوهشهای دیگر حاکی از آن
است که فعالیت  GPXپس از قرارگیری در سرما کاهش مییابد و البته در برخی موارد بدون تغییر
باقی میماند ( .)34نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که  CWIبر تغییرات آنزیمی پس از فعالیت
ورزشی سرعتی تکراری تأثیر نداشت .گزارش شده است که میزان دما و مدت زمان قرارگیری در سرما
و همچنین شرایط آزمودنیها از اهمیت فراوانی در تعیین متابولیسم گلوتاتیون برخوردار است (.)34
بهطورکلی ،دربارة قرارگرفتن درمعرض سرما ،نتایج بسیار متناقض است و حتی گزارش شده است که
قرارگرفتن در سرمای شدید نهتنها نمیتواند موجب کاهش عوامل اکسیدانی شود ،بلکه فشار اکسیداتیو
را نیز افزایش میدهد ( .)36همة نتایج متناقض ،بهدلیل استفاده از پروتکلهای مختلف غوطهوری در
آب سرد است؛ بر همین اساس ،بهنظر میرسد بسته به نوع فعالیت ورزشی شدید باید پروتکل
غوطهوری ویژهای را درنظر گرفت؛ زیرا ،اگر به غشای لیزوزومی که منبع واکنشهای آنتیاکسیدانی
1. Hepatotoxicity
2. Xanthine Oxidase
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است آسیب وارد شود ،پاسخهای متناقضی پس از استفاده از آب سرد ایجاد خواهد شد ( .)1گزارش
شده است که افزایش تولید گرما طی قرارگرفتن در سرما از طریق تغییرات در متابولیسم و تولید گرما
با لرزش بدن ،حتی می تواند دمای بدن را در مواجهه با محیط سرد افزایش دهد؛ بهویژه زمانی که
بدانیم  70-100درصد از انرژی متابولیک آزادشده برای کار عضالنی به گرما تبدیل میشود (.)36
همچنین دماهای بسیار پایین آب سرد میتواند موجب انبساط عروق محیطی شود و جریان خون
مرکزی را کاهش دهد و بدین ترتیب تأثیر حمل مواد زائد توسط جریان خون به تعویق بیفتد و
غوطهوری در آب سرد بر عملکرد یا عوامل آنتیاکسیدانی تأثیر منفی بگذارد ()1 ،4 ،8؛ بر همین
اساس ،گزارش شده است که قرارگیری در آب سرد و در ادامه واکنشهای جبرانکننده ،شاید موجب
افزایش واکنشهای رادیکال آزاد در بدن و تولید  ROSو درنهایت فشار اکسیداتیو شود؛ هرچند میزان
این افزایش اندک است ( .)35 ،36با توجه به این نتایج ،بهنظر میرسد دما یا مدت قرار گیری در آب
سرد در پژوهش حاضر به اندازهای پایین نبود که بتواند بر آزمودنیهای تمرینکرده تأثیر بگذارد و
موجب کاهش عوامل اکسیدانی شود؛ بنابراین ،احتماال برای کاهش فشار اکسیداتیو ایجادشده پس از
فعالیت ورزشی بسیار شدید و تأثیر بر ورزشکاران تمرینکرده ،به پروتکلهای متفاوت استفاده از آب
سرد نیاز است تا ورزشکاران بهمنظور تسریع ریکاوری در آن قرار گیرند؛ البته انجامدادن پژوهشهای
بیشتر در این زمینه ضروری است .همراستا با نتایج پژوهش حاضر که هیچ تغییری در عوامل اکسیدانی
و آنتیاکسیدانی پس از غوطهوری در آب سرد مشاهده نشد ،مطالعة دیگری نشان داد که تغییر
معنادارنکردن عوامل آنزیمی و غیرآنزیمی پس از قرارگیری در محیط سرد میتواند ناشی از مدت کم
قرارگیری در سرما (سه دقیقه در دمای  -130درجة سانتیگراد) باشد ( .)36البکاسکا و همکاران
( )37نشان دادند که قرارگیری درمعرض سرما میتواند فعالیت آنتیاکسیدانی را با توجه به افزایش
 GR ،SOD ،GSHو  GPXبهبود بخشد؛ البته این مطالعه روی افراد معمولی و در شرایط استراحت،
نه پس از یک فعالیت ورزشی شدید انجام شد و تمام عوامل آنتیاکسیدانی در سطح سلولی و در
اریتروسیتها بررسی شدند؛ بنابراین ،بهنظر میرسد یکی از محدودیتهای مهم پژوهش حاضر
بررسینشدن عوامل آنتیاکسیدانی در سطح اریتروسیتها بود که احتماال میتوانست موجب بررسی
دقیقتر تأثیر  CWIبر عوامل آنتیاکسیدانی شود.
درنتیجه ،اگرچه میزان شدت فعالیت ورزشی سرعتی تکراری در مطالعة حاضر به مقدار کافی زیاد بود
تا موجب پاسخ عوامل آنتیاکسیدانی شود ،آب سرد بر سرعت بازگشت به حالت اولیه تأثیر نداشت.
در این زمینه مطالعات کمی دربارة پاسخ عوامل متابولیسم گلوتاتیون به  CWIپس از فعالیت ورزشی
سرعتی تکراری انجام شده است ،ولی بهنظر میرسد میزان دمای آب سرد استفادهشده در مطالعة
حاضر ( 14درجة سانتیگراد) ،مدت زمان قرارگیری در آب سرد ( 12دقیقه) و همچنین عمق
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قرارگیری در آب سرد (زائدة خاجی) و وضعیت آزمودنیها (تمرینکرده) و حتی نوع فعالیت ورزشی
. در تأثیرنداشتن آب سرد بر عوامل آنتیاکسیدانی مؤثر بوده است،)سرعتی تکراری (رکابزنی
 ساعت پس از فعالیت ورزشی سرعتی تکراری24  مهمترین پیام پژوهش حاضر این بود که:پيام مقاله
 بر این عواملCWI ، میزان عوامل آنتیاکسیدانی در خون به حالت اولیه بازنگشت و در این بین،شدید
 باز، ساعت به حالت اولیة خود بازگشتند24  پس ازGR  وGPX  هرچند عوامل آنزیمی.تأثیر نداشت
،) درجة سانتیگراد14(  بهنظر میرسد میزان دمای آب سرد. بر این عوامل تأثیر نداشتCWI هم
) دقیقه) و همچنین عمق قرارگیری در آب سرد (زائدة خاجی12( مدت زمان قرارگیری در آب سرد
.و وضعیت آزمودنیها (تمرینکرده) در تأثیرنداشتن آب سرد بر عوامل آنتیاکسیدانی مؤثر بوده است
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Abstract
The purpose of this study was to measure the changes in oxidized (GSSG) and reduced
(GSH) glutathione, glutathione reductase (GR) and glutathione peroxidase (GPX) after
repeated-sprint activity (RSA) and subsequent cold water immersion (CWI). Twenty
trained athletes with maximal oxygen uptake (VO2max) 52.9±2.9 ml.kg-1.min-1, age
21.9±2.2 yrs, height 174.2±5.4 cm, and weight 68±4.4 kg was assigned to take part in this
study. After performing repeated-sprint activity, 10 participants immersed in cold water
(14°c) and 10 participants passively sat on a chair at room temperature. Blood sampling
was performed before and after RSA, after CWI or passive rest and after 24 h. The blood
variables assessed through ELISA method. The results showed that antioxidant levels did
not return to baseline levels and CWI had no effect on these factors, compared to GPX
and GR returned to baseline levels after 24 h, nevertheless; there was no significant
difference between CWI and Control groups. In conclusion, although the levels of
enzymatic and non‐enzymatic antioxidants were significantly higher after RSA, CWI did
not have any effect on returning to baseline levels after 24h.
Keywords: Glutathione, Recovery, Antioxidant, Enzyme.
1. Email: nima2014@gmail.com
2. Email: mrkordi@ut.ac.ir
3. Email: shabkhiz@ut.ac.ir
4. Email: sfarajnia2020@gmail.com
5. Email: mojtaba.khaki82@yahoo.com
6. Email: samanshao@gmail.com

