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 آلدئیددیمالونزعفران بر میزان  ۀآبی کالل ۀاثر تعاملی تمرین هوازی و مصرف عصار

های صحرایی نر موش کورتکس مغزحرکتی پیش ۀقلب و ناحی اکسیدانیآنتیو سیستم 

 سازجوان پس از یک جلسه فعالیت حاد وامانده

 4، بهرام رسولیان3، جواد مهربانی2بهمن میرزایی، 1امیر خسروی

 بروجرد )ره(اهلل العظمی بروجردیدانشگاه آیت  تادیاراس .1

 *گیالن دانشگاه دانشیار. 2

 گیالن دانشگاه استادیار .3

 علوم پزشکی لرستان دانشگاه دانشیار .4
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 چکیده
و  آلدئيدديمالونزعفران بر ميزان  کاللۀآبي  عصارۀازي و مصرف حاضر بررسي اثر تعاملي تمرين هو پژوهشهدف از 

هاي صحرايي نر جوان پس از يک جلسه فعاليت موش حرکتي کورتکس مغزپيش ناحيۀقلب و  اکسيدانيآنتيسيستم 

صرف آب م CW=-4 )( سر 41 زيرگروه )هر گروهزير( در چهار 545±51وزن) ماهه سه سر موش 11بود. ساز واماندهحاد 
آبي  عصارۀمصرف  ETSW =-1؛ تمرين+مصرف آب مقطر  ETW =-9آبي زعفران ؛ عصارۀ= مصرف CSW -5مقطر ؛

اي با دقيقه 11جلسۀ پنج  روز متوالي هفته،پنج  هاي زيرگروه تمرين درشدند. موش بنديدسته (تمرين+زعفران 

نيمي از هر زيرگروه بدون  آزمايش، دورۀ پايان دردرصد روي نوارگردان دويدند.  41متر در دقيقه در شيب  52سرعت 

گلوتاتيون ، قرباني شدند و مقادير سوپراکسيداز ديسموتاز، کاتاالزشدن واماندهشدن و نيم ديگر بالفاصله پس از وامانده

ي شد. گيراندازه دستي صورتبهکورتکس مغز حرکتي پيش ناحيۀقلب و  آلدئيدديمالونپروتئين و  پروکسيداز، غلظت

ي سطوح سازواماندهي مکرر نشان داد که در نتيجه هاگيريراهه با اندازهراهه و تکي حاصل از آناليز واريانس دوهاداده

( بطور گروه يک، دو و سهزيرکورتکس مغز )حرکتي پيش ناحيۀ( و گروه يک و سهزيري قلب )هابافت آلدئيدديمالون

( از افزايش سطوح سه گروهزيرزعفران ) عصارۀتمرين هوازي و  ود اين، اثر تعامليداري افزايش نشان داد. با وجامعن

زعفران  عصارۀتمرين هوازي و  نشان داد اثر تعاملي حاضر پژوهش پراکسيداسيون ليپيدي جلوگيري کرد. نتايج

 با وجود اين با .دهدش ميمغز کاهحرکتي پيش ۀساز را در قلب و ناحيوامانده يهافعاليت از ناشي اکسايشي يهاآسيب

 .است بيشتري هايپژوهش به نياز زمينه، اين در گرفتهصورت اندك مطالعات به توجه

 

  اکسيدانآنتي، آلدئيدديمالونساز، زعفران، فعاليت واماندهکلیدی:  واژگان

                                                           
                                                                                                                    Email: bmirzaei2000@yahoo.com                                                                                نویسنده مسئول *
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  مقدمه

یا درمان  ابزاری مناسب برای جلوگیری و ،تا متوسط پایینبدنی منظم هوازی با شدت فعالیت

های قلبی، و وقوع سکته ای عوامل خطرزای سکتههای پایهکاهش شاخص ها،بسیاری از بیماری

، جلوگیری از اختالالت عصبی مثل (1،2)های کرونر قلبی کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری

های مرتبط با تخریب و تضعیف سیستم اعصاب مرکزی از جمله بیماریافسردگی،  ،اضطراب

گرچه هنوز علل دقیق اثرات ورزش در حال  .(3) و بهبود عملکرد مغز هستند آلزایمر ،نسونپارکی

و تغییرات  1های فعال اکسیژنات با گونهتأثیربررسی است اما مشخص شده که بخش مهمی از این 

ها افزایش مصرف اکسیژن، این نوع فعالیت. در خالل استها در ارتباط در هموستاز ردوکس سلول

های اکسیداتیو رساند که منجر به بهینه کردن سیگنالرا به غلظتی می های فعال اکسیژنگونهد تولی

منجر شود و از جمله مغز و قلب میهای مختلف و تنظیم مسیرهای سیگنالینگ و بیان ژنی در بافت

های شوک کاهش پراکسیداسیون لیپیدی، بیان پروتئین ،به بهبود عملکرد تنفس میتوکندریایی

خالف بر .(4) شودها میدر این بافت اکسیدانیآنتیگرمایی در حد نیاز و تقویت سیستم دفاع 

ویژه در مواقعی که در مدت و یا شدت هساز، بهای شدید و واماندهبدنی هوازی سبک، فعالیتفعالیت

 ،بطنافزایش خطر آسیب به عملکرد غیر متعارف انجام شوند، اثرات نامطلوبی بر قلب از جمله 

 65تا چهار  ایسکمی، سکته، ایست قلبی و افزایش خطر وقوع حمالت قلبی منجر به مرگ و غیر آن

های شدید و . مغز نیز همچون قلب از عوارض ناشی از فعالیت(6)برابر مواقع استراحت دارد 

افت مغز متعدد نشان داده که میزان پراکسیداسیون لیپیدی ب هایپژوهشساز در امان نیست. وامانده

افزایش یافته که منجر به تضعیف حافظه، یادگیری و معناداری  طوربهها متعاقب این نوع فعالیت

های شدید و فعالیتمشخص نیست که چرا  دقیقاً .(5-8) شودکاهش عملکرد مغز می کلیطور به

مل اصلی چنین اثرات خطرناکی بر سالمتی اشخاص دارند، ولی بدون شک یکی از عوا سازوامانده

دفاع  مفراتر از ظرفیت دفع سیست های فعال اکسیژنگونهها مربوط به تولید اددوقوع این رخ

در . (9) استسلولی  آپوپتوز و نکروزها، بروز استرس اکسیداتیو و در پی آن این سلول اکسیدانیآنتی

های فعال خی سلولدر سطح بر وبرابر  21تا  11به کل بدنها، اکسیژن مصرفی گونه فعالیتطی این

قلب نیز از این شرایط مستثنی نیست، حتی در . یابدسطوح استراحتی افزایش می برابر 211تا 

قلبی بیشتر از اکسیژن مصرفی عضلۀ ازای هر گرم بهوضعیت استراحت میزان اکسیژن مصرفی 

ون قلب در خالل تمرینات ورزشی نیز جریان خ است.عضالت اسکلتی در وضعیت تمرینات بیشینه 

های قلبی از برابر وضعیت استراحت افزایش یافته و ظرفیت استخراج اکسیژن سلولچهار  به بیش از

                                                           
1. Reactive oxygen species 
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های میزان جریان خون مغز نیز در حین فعالیت .یابدقابل توجهی افزایش می طوربهها مویرگ

ساز، ماندههای شدید و وافعالیتورزشی سبک تا متوسط افزایش یافته و با افزایش شدت ورزش در 

شود و احتمال می تأمینمیزان افزایش اکسیژن مصرفی از طریق افزایش برداشت اکسیژن از خون 

های فعال گونهدر چنین شرایطی، تولید وجود دارد. ها گونه فعالیتهیپوکسی نیز در طی این

در درجه  کاهش منابع گلیکوژن، تغییرات، (11)علت هیپوکسی بههای مغز و قلب در بافت اکسیژن

های کلسیم و عدم زوجیت تنفس میتوکندریایی همچنین ، برهم خوردن هموستاز یونpHحرارت و 

علت بهو واکنش هابر وایس  (11) در عضالت قلبی 2گزانتین اکسیدازبه  1زناروژهیددنتین اگز تبدیل

شده تسریعهای هیدروژن پراکسیداز از طریق واکنشتولید  ،غلظت باالی آهن و مس آزاد در مغز

های هیدروژن واکنش، هادر غشاء میتوکندری گلیال و نورون A ،Bتوسط مونو آمین اکسیداز

اکسیداز و عوامل التهابی موجود در نوکلئید فسفاتپراکسیداز و یون کلسیم، نیکوتین آدنین دی

خوردن هممنجر به بر (12) اکسیدانی مغزسیستم دفاع آنتیو در انتها ضعف  سیستم گردش خون

اکسیدانی از های آزاد و مواد پراکسیدان از یک طرف و سیستم دفاع آنتیتعادل بین تولید رادیکال

 صورت شود. درهای قلب و مغز میطرف دیگر شده و منجر به بروز استرس اکسیداتیو در سلول بافت

 هاییت آنزیمفعال افزایش با هابافت غالباً مالیم، یا خفیف اکسیداتیو استرس آمدنوجودبه

های حاد نمایند. در مقابل در شرایط حاد مثل انجام فعالیتمی خنثی را آن اکسیدانی اثرآنتی

دیده و میزان پراکسیداسیون لیپیدی  اکسیدانی صدمهساز ممکن است سیستم دفاع آنتیوامانده

نفی استرس اکسیداتیو . عالوه بر اثرات م(5-8،13,14)افزایش یابد معناداری  طوربهبافت قلب و مغز 

های آسیب ،بر قلب و مغز این رخداد، پیامدهای منفی دیگری در بدن از جمله تسریع روند پیری

و اختالل ، در بازگشت به حال اولیه اختاللخستگی عضالنی،  التهاب بافتی،عضالنی و لنفوئیدی، 

ممکن است  .(16)همراه دارد بهو وضعیت اکسیداسیون عضالنی  سیستم ایمنی کاهش کارآیی

بلوکه کردن ، های فعال اکسیژن گونهاکسیدانی از طریق کاهش تولید های آنتیمصرف مکمل

دخالت در متابولیسم گلیکوژن جهت  ،اکسیدانیپراکسیداسیون لیپیدی، تقویت سیستم دفاع آنتی

جلوگیری از  های فعال و حفظ استحکام ساختار میتوکندری دربرآورده کردن انرژی مورد نیاز سلول

های با توجه به مزایای ذکر شده، ورزشکاران انواع متنوعی از مکمل. (15) این اختالالت مفید باشند

 ،3گلوتاتیون، ها، بتاکاروتنترکیبی از این ویتامین Cو Eهای از جمله ویتامین اکسیدانیآنتی

اکسیدانی، های آنتیویژه ویتامینبهها، ویتامین. کنندها را مصرف میساکاریدو پلی سیستیناستیلان
                                                           
1. Xanthine dehydrogenase 

2. XanthineOxidase 
3. Glutathione 
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با وجود . (11) اندهای ورزشی را بین ورزشکاران به خود اختصاص دادهنخست مصرف مکمل ۀرتب

و یا تسریع  ،های آزادها بر تولید رادیکالگونه مکملاین تأثیرمتعددی عدم  هایپژوهشاین، در 

شده جهت تولید های سلولیسیگنال وکه کردنبل، های مختلفروند پراکسیداسیون لیپیدی در بافت

وقوع سرطان و ژنوتوکسین در  آلودگی به مواد ممنوعه، خطر، های مختلف با ورزشسازگاری بافت

 أی با منشهااناکسیدبه مصرف آنتیعالقمندی ورزشکاران  .(18) استکنندگان گزارش شدهمصرف

در  های فعال اکسیژنگونهر کاهش سطوح های طبیعی داکسیدانآنتیتر مؤثرو عملکرد  طبیعی

 مناسب، قیمت و عوارض جانبی کاهش دسترسی، سهولت، های سنتزیاکسیدانآنتیمقایسه با 

 اخیر دهه چند در و بوده بحث مورد همواره ی،تداروهای صنعبرای  شایسته هایجایگزین عنوانبه

 .(19) ستاگرفته قرار گرانپژوهش توجه خاص مورد طوربه

گیاه زعفران از هزاران سال پیش تاکنون دارای مصارف درمانی و غذایی بوده و منبعی غنی از  

 ،ها )ریبوفالوین و تیامین(ویتامین ،هاپروتئین ،اکسیدانی از جمله فالونوئیدهاترکیبات آنتی

 ن استکروستین و کروسی ،ها و همچنین کاروتنوییدهای مثل سافرنالها، صمغمینرآل ،آمینواسیدها

پذیرش و  های منفرد، انتقال الکترون،کردن اکسیژنکاروتنوئیدهای موجود در زعفران با خنثی .(21)

پذیر طریق واکنش با عناصر واکنش کردن الکترون و فالونوئیدهای موجود در زعفران ازاضافه

ر عملکرد اختالل د ،عمل سنتز نیتریت ۀاختالل در عوامل وادار کنند، های فعال اکسیژنگونه

 ،دام انداختن آهن آزادبه ،های ساکن در خالل رپرفیوژنکاهش تعداد لکوسیت ،اکساتین اکسیداز

عنوان به ،کردن متابولیسم آراشیدونیک اسیدسازی پراکسیداز و بلوکهکاهش انتشار و رها

ن در های آبی و الکلی زعفراعصاره اکسیدانیآنتیخاصیت  .(21) کننداکسیدان عمل میآنتی

( با بررسی اثرات 2112و همکاران ) 1جاسپریت .(22)است مختلفی گزارش شده هایپژوهش

های ایسکمی ناشی از ایزوپروترنال بر قلب عنوان آبی زعفران در مقابل آسیب عصارۀمحافظتی 

اکسیدانی قلب های عضالنی و سیستم دفاع آنتیکردند این عصاره عملکرد انقباضی و ساختار سلول

های همودینامیک و عملکردی بطن منجر به حفظ شاخص وهای ایسکمی محافظت کرده ا از آسیبر

چپ و جلوگیری از آسیب به ساختار و یکپارچگی بطن چپ و همچنین تقویت سیستم 

نموده  را حفظشده های ذکر شاخص و اکسیدانی قلب از طریق تحلیل استرس اکسیداتیو شدهآنتی

( در 2113مهدی زاده و همکاران ) دیگری پژوهشدر  .(23) اندازدمی خیرتأو ایسکمی را به است 

های قلبی ناشی از ایزوپروترنال عنوان کردند این زعفران بر سکته عصارۀبررسی اثرات محافظتی 

                                                           
1. Jaspreet 
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 کیناز میوکارد ، کراتین1الکتات دهیدروژناز) های آسیب قلبی در سرمعصاره از افزایش شاخص

 زعفران عصارۀاثرات محافظتی  ۀکه نشان دهند بافت قلب جلوگیری کرده 3ئیدآلددیمالون و (2قلب

و سافرنال در مقابل سکته از طریق جلوگیری از تغییر در وضعیت ردوکس سلول که منجر به تحلیل 

بررسی اثرات  در( 2116) حسین زاده و همکاران .(24) استرس اکسیداتیو در بافت قلب شده است

 ناحیۀدر  رپرفیوژن –فرآیند ایسکمیناشی از  ناشی از استرس اکسیداتیوبر صدمات  سافرانال

و  مغزهیپوکامپ  آلدئیددیمالون افزایش سطوحعنوان کردند این ترکیب از هیپوکامپ مغز موش 

. همچنین (26) کنداین ناحیه از مغز در نتیجه ایسکمی جلوگیری می اکسیدانیآنتیکاهش توان 

دلیل کاهش استرس اکسیداتیو هیپوکامپ به( عنوان کردند کروسین 2113تمدن فرد و همکاران )

این ناحیه از  آلدئیددیمالونو در نتیجه کاهش میزان  4های دیابتی شده با استرپتوزوتوسینموش

های دیابتی شده جلوگیری کرده و موجب بهبود های هیپوکامپ موشمغز از تقلیل تعداد نرون

  .(25)شود ها میموشحافظه و یادگیری در این 

ساز در قلب با توجه به اهمیت جلوگیری از وقوع شرایط استرس اکسیداتیو ناشی از تمرینات وامانده

هفته تمرینات استقامتی هشت  به بررسی اثر پژوهشحرکتی کورتکس بافت مغز، این پیش ناحیۀو 

حرکتی پیش ناحیۀقلب و  دآلدئیدیمالوناکسیدانی و سطوح های آنتیبر میزان فعالیت آنزیم

ها پرداخته است تا ساز بر این شاخصکورتکس بافت مغز، و در پی آن، اثر یک جلسه فعالیت وامانده

وقوع شرایط استرس اکسایشی در بهتواند منجر ساز میمشخص شود، آیا یک جلسه فعالیت وامانده

تم دفاع ضداکسایشی قلب و حرکتی کورتکس بافت مغز شود؟ آیا واکنش سیسپیش ناحیۀقلب و 

؟ آیا تمرین استقامتی استساز یکسان حرکتی کورتکس مغز به یک جلسه فعالیت واماندهپیش ناحیۀ

اکسیدانی و جلوگیری از وقوع شرایط اکسایشی در قلب و تواند موجب تقویت سیستم دفاع آنتیمی

اکسیدانی ستم دفاع آنتیحرکتی کورتکس مغز شود؟ آیا سازگاری ایجاد شده در سیپیش ناحیۀ

؟ بخش دوم استحرکتی کورتکس مغز با تمرین استقامتی یکسان پیش ناحیۀهای قلب و بافت

زعفران در تقویت  عصارۀای هفتههشت  پردازد که آیا مصرفمی به بررسی این موضوع پژوهش

مرینات ورزشی حرکتی کورتکس مغز در تعامل با تپیش ناحیۀهای قلب و سیستم دفاع آنزیمی بافت

 ۀ؟ عالوه بر این، مطالعاستهای ذکر شده متفاوت در بافت تأثیراست، و آیا این  مؤثرتنهایی بهو یا 

تنهایی و یا در تعامل با بهگیاه زعفران  عصارۀال است که آیا ؤحاضر در صدد پاسخگویی به این س

                                                           
1. lactate dehydrogenase 

2. creatine kinase MB 

3. malondialdehyde (MDA) 
4. Streptozotocin 
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استرس اکسیداتیو در قلب و  شکل یکسانی قادر به جلوگیری از وقوع شرایطبهتمرینات استقامتی 

 باشد؟ میساز واماندهحرکتی کورتکس بافت مغز پس از یک جلسه تمرین پیش ناحیۀ

زعفران بر سیستم دفاع ضد  کاللۀ عصارۀبنابراین، با توجه به کمبود اطالعات در مورد اثر مصرف 

جلوگیری از وقوع  حرکتی کورتکس بافت مغز و اثر مصرف این عصاره درپیش ناحیۀاکسایش قلب و 

حاضر به بررسی اثر تعاملی تمرین  پژوهشساز، اکسیداتیو متعاقب تمرینات واماندهاحتمالی استرس

قلب و  اکسیدانیآنتیو سیستم  آلدئیددیمالونزعفران بر میزان  کاللۀآبی  عصارۀهوازی و مصرف 

ساز یت حاد واماندههای نر جوان پس از یک جلسه فعالموش حرکتی کورتکس مغزپیش ناحیۀ

 پردازد.می

 

 روش پژوهش

 پزشکی علوم داروهای گیاهی دانشگاه هایپژوهش ۀپژوهشکد در حاضر از نوع تجربی است و ۀمطالع

تأیید  مورد آزمایشگاهی حیوانات روی کار هایو پروتکل اخالقی مالحظات ۀگرفت. کلی انجام لرستان

ویستار  نژاد ماههسه  بالغ نر موش صحرایی سر 91تعداد بود.  دانشگاه این اخالق در پژوهشۀ کمیت

 صورتبهآزمایشگاه،  محیط به هاموش انتقال از پس .شد دانشگاه شهید بهشتی تهران تهیه از

 درجه 24 تا 21 دمای با محیطی در کربنات شفاف پلی یهاقفس در موش سرچهار  هایگروه

 طی شدند. ساعته نگهداری 12:12روشنایی به یکیتار ۀچرخ و درصد 66 تا 46رطوبت  گراد،سانتی

 منظوربه .داشتند دسترسی نیازشان مورد و آب آزاد به غذا صورتبهپژوهش، حیوانات  دورۀ

 این هفته در دو مدتبه خانه(،جدید )حیوان محیط به حیوانات انتقال از پس اطالعات آوریجمع

 همچنین، و نگهداری محل تغییر از لی ناشیاحتما استرس طریق این از تا شدند نگهداری محیط

 تمامی حیوانات. شود برگردانده اولیه وضعیت به مجدداً حیوان ،شرایط فیزیولوژیکی احتمالی تغییر

پنج  مدتبهو  دقیقهمتر در  5/15سوم مجبور به دویدن در سرعت  هفتۀ سر موش( در ابتدای 91)

موش صحرایی که توانایی دویدن در این سرعت را  رس 12دقیقه بر روی تردمیل شدند. از بین آنها 

ها )جهت تعیین متغیرهای پایه( سر موش از آنهشت  و پس از قربانی کردن ندداشتند انتخاب شد

 گروه اصلی کنترلدو  به تصادفی صورتبهگرم  212±25تقریبی  سر موش باقی مانده با وزن 54

(C) ،و تجربی (ET) ، سر 15 گروهزیرفرعی )هر  گروهزیرگروه به دو  موش( و هر سر 32)هر گروه 

میانگین  (زعفران )آب مقطر( عصارۀ= حالل CW گروهزیرموش( تقسیم شدند. در گروه کنترل، یک 

دریافت ) 224 ± 15میانگین وزنی (آبی زعفران عصارۀ=  CSWدیگر گروهزیرو ) 215 ±21وزنی

 )218 ± 16میانگین وزنی  (هفته تمرین 8ر+= آب مقط ETWگروهزیرکردند و در گروه تجربی یک 
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مطابق با  )224 ± 14میانگین وزنی  (را هفته تمرین 8زعفران + عصارۀ=  ETSW دیگر گروهزیرو 

  های توضیح داده شده در بخش بعدی انجام دادند.پروتکل

 نزعفرا به خوراکی معروف 1زعفران خشک ۀکالل ،حالل و زعفران عصارۀ خوراندن و تهیه جهت

 11به مقطر آب لیترمیلی 1111افزودن از بعد آبی، عصارۀتهیه  منظوربه شد. تهیه قائنات از پوشالی

 ۀنمون گرفت. سپس قرار انکوباتور شیکر در روزسه  مدتبه پوشیده ظرف در محلول زعفران، پودر گرم

های موش .(21)آمد در پودر صورتبه2فریزدرایر دستگاه با و گردید جدا آبی عصارۀ و صاف شده

کیلوگرم  هر ازایبه گرممیلی 61میزان به را زعفران کاللۀآبی  عصارۀ، ETSWو  CSWهای گروهزیر

        روز  56 مدتبه صبحهشت  ساعت سرأ روزانه لیتر آب مقطر حل شده،میلیدو  بدن در وزن

، ETWو  CWهای گروهزیرهای به موش همزمان .کردند دریافت گاواژ طریق از روز(دو  هفته + نه)

  .شد زعفران گاواژ عصارۀعنوان حالل بهلیتر آب مقطر میلیدو  میزان همانبه نیز روزانه

های موش سازیآشنا اولین پروتکل جهت استفاده شد پژوهشدر این ورزشی  پروتکلنوع  چهار

پروتکل نیز توسط اجرا شد. دومین یک هفته مدت بهنوارگردان با  (گروه تمرین) آزمایشگروه 

جهت تحمل پروتکل  ومسپروتکل ورزشی  هفته اجرا شد.هشت  مدتبهمین گروه های هموش

مدت یک به و هشتم تمرینات گروه تمرین هفتۀموازات بهساز توسط گروه کنترل واماندهورزشی 

 سازیهفته تمرین فقط یکبار جهت واماندههشت  در پایان چهارمپروتکل ورزشی  .هفته اجرا شد

ساز بر بررسی اثرات یک جلسه تمرین وامانده منظوربهو های گروه تمرین و کنترل موش

 .(یک )شکل های مورد نظر انجام شدشاخص

( و پیش از شروع گروه تمرین) آزمایشهای گروه توسط موش نوارگردانبا  سازیپروتکل آشنا

 26تا پنج  ۀجلسپنج  شامل مدت یک هفته انجام شد. این پروتکلبهای هفتههشت  پروتکل

 و در شیب صفر تا متر در دقیقه 51/15هفته در سرعت یک  روز جداگانه در طیپنج  درای دقیقه

 کردندنوارگردان اجتناب می بر رویها از دویدن که موشزمانی. در خالل این دوره، بوددرصد دو 

برای جلوگیری  کرد.به دویدن میها را مجبور شد و موشمی ها واردشوک الکتریکی ضعیفی به آن

، مدت کوتاهی پیش از دادن شوک الکتریکی صدایی ایجاد پژوهشاز اثرات شوک الکتریکی در نتایج 

 شود و بنابراین با ایجاد صداشد تا حیوانات یاد بگیرند که پس از شنیدن آن صدا شوک وارد میمی

  .(21) کردنداجتناب می از توقف

                                                           
1. Crocus sativus L 

2. Freez-Dryer 
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ای هفتههشت  دورۀ های گروه تمرین یکگردان، موشزی حیوانات با نوارپس از برنامه آشناسا

اول،  هفتۀ. انجام دادند ،شدای که در ادامه توضیح داده خواهدبرنامهمطابق  ،تمرینات استقامتی را

 41دوم، مدت تمرین  هفتۀمتر بر دقیقه؛  51/15درصد، سرعت سه  دقیقه، شیب 36مدت تمرین 

 دقیقه، شیب 46سوم، مدت تمرین  هفتۀمتر بر دقیقه ؛  33/18رصد، سرعت دچهار  دقیقه، شیب

درصد، شش  دقیقه، شیب 61چهارم، مدت تمرین  هفتۀمتر بر دقیقه؛  21درصد، سرعت پنج 

 33/23درصد، سرعت هفت  دقیقه، شیب 66پنجم، مدت تمرین  هفتۀمتر بر دقیقه؛  51/21سرعت 

اما  .متر بر دقیقه ثابت بود 26دقیقه و سرعت  51ت تمرین ششم تا هشتم مد هفتۀمتر بر دقیقه؛ 

 هشتم رسید. در تمامی هفتۀدرصد در ابتدای  11به  ششم تدریجاً هفتۀدرصد در هشت  شیب از

ذکر بهالزم جلسه بود. پنج  ،تمرینات استقامتی تعداد جلسات تمرین در هفتهای هفتههشت  دورۀ

دقیقه ابتدایی شروع هر جلسه  16تدریج در طی بهن شیب و سرعت نهایی هر جلسه تمری است

 نوارگرداندر انتهای هر جلسه تمرین سرعت  ،اول پروتکل هفتۀپس از . یابی بودتمرین قابل دست

 .(21) کردن پس از تمرین رعایت شودسرد مرحلۀشد تا دقیقه به آرامی کاهش داده میپنج  در طی

موازات به، (C)های گروه کنترلموشتوسط ساز واماندهپروتکل ورزشی جهت تحمل پروتکل ورزشی 

 روز هر و متوالی روزپنج  هفته هفته، هریک  مدتبه (ET)گروه تجربی تمرین استقامتی هشتم هفتۀ

صفر  شیب بر روی تردمیل درمتر  21تا  51/15در سرعتی بین  دقیقه( و 16تا پنج  بین) جلسه یک

 سازیآماده منظوربهفقط  پروتکلاین  شد.تدریجی افزایش داده طوربهسرعت و مدت  .درصد دویدند

داری در سیستم معناطراحی شده و تغییر  سازبرای تحمل پروتکل وامانده ی گروه کنترلهاموش

 کاناله انجام گرفت.  12. تمرین بر روی تردمیل (21) کنددفاع ضد اکسایش ایجاد نمی

تمرین،  ۀساعت پس از آخرین جلس 48شیوه انجام شد که به این  کردنتمرینی وامانده پروتکل

متر در  26دقیقه با سرعت  31متر در دقیقه و سپس  21دقیقه با سرعت  16در مدت  هاموش

 بر روی تردمیل گیواماندزمان تا  درصد 11متر در دقیقه در شیب  31دقیقه و در آخر، سرعت 

لکتریکی تعبیه شده در ابتدای تردمیل واکنش سه بار به شوک ا هاکه موشزمانی .(21) دویدند

  شدند.میوامانده محسوب  ،ماندندمیو به حالت خوابیده به پشت باقی  دادندنمی

 48پس از ، پژوهشابتدای  در اول مرحلۀموش( در سه مرحله قربانی شدند.  سر 12ها )تمامی موش

ها با تردمیل جهت آشناسازی موش ۀپیش از شروع برنامغربالگری،  ۀساعت استراحت متعاقب مرحل

ساعت  48 ،دوم مرحلۀ (سر موش هشت)های مورد نظرشاخص ۀثبت و مشخص کردن سطوح پای

تمرین  تأثیر ۀهفته تمرین جهت مشاهدهشت  تمرین استقامتی یعنی در پایان ۀپس از آخرین جلس

 فعالیتپس از  بالفاصله و سومین مرحله (گروهزیرسر از هر  هشت) زعفران عصارۀو مصرف 
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از هر  باقیمانده سر هشت) های مورد نظربر شاخص آناثرات  ۀساز جهت مشاهداستقامتی وامانده

 . انجام شد (گروهزیر

 جداسازی برای شدند. کشته و کلروفورم بیهوش داروی با هاواماندگی تمامی موش از پس بالفاصله

 جداسازی بعد از اختصار، طوربه. (28) شدهداستفا 1کوئللو توسط شده توصیف روش از های مغزبافت

 قرار خشک یخ روی در نرم مغز بافت کل در جمجمه، طولی برش انجام و بدن با گیوتین بقیه از سر

 ها سریعاًقلب نیز بالفاصله بعد از قطع شدن سر موش گردید. داده شد و قسمت جلویی مغز جدا

 کلرور (w/v)درصد  16/1 درصد در 11و هموژنات سرد شستشو بسیار سالین در هاخارج شد. بافت

 ۀدرجچهار  دمای در دقیقه 11مدتبه و دقیقه در دور 1111 سرعت با هموژنات تهیه گردید. پتاسیم

طریق  از لیپیدی پراکسیداسیون میزان سنجش جهت محلول شناور و شد سانتریفیوژ گرادسانتی

 کسیدانیاآنتی یهاآنزیم فعالیت گیریاندازه نین برایهمچ و آلدئیددیمالون مقدار گیریاندازه

 ،آلدئیددیمالون .گرفت قرار استفاده مورد 4پرکسیداز گلوتاتیون، 3،کاتاالز 2سوپراکسید دیسموتاز

روش  از استفاده با و 6واکنش تیوباربیتوریک اسید  در قالب چربی، پراکسیداسیون از مقیاسی عنوانبه

 مورد کورتکسحرکتی پیش ناحیۀدر  (29) 1در بافت قلب و با روش ساتو 5یز مناسترن بارو و چ

گردید  بیان گرم پروتئینمیلی در نانومول صورتبه تیوباربیتوریک اسیدمقدار  و گرفت سنجش قرار

 عنوان گرم پروتئینمیلی در قراردادی واحدهای صورتبه اکسیدانیآنتی هایفعالیت آنزیم. (31)

 ناحیۀدر و  (31) 8روش نیشیکیمی در بافت قلب توسط سوپراکسید دیسموتاز فعالیت .گردید

فعالیت  از واحد هر .گیری شدنداندازه (32)( 1988و همکاران ) 9روش سانبه کورتکسحرکتی پیش

یک  در درصد 61 تا رنگ تولید از برای ممانعت نیاز مورد آنزیم غلظت صورتبه سوپراکسید دیسموتاز

و  (33) 11روش کالیبورن توسط در بافت قلب کاتاالز فعالیت شد. تعیین شرایط مطالعه، تحت دقیقه،

 تجزیه براساس .(34) گیری شد( اندازه1984) 11روش آبیبه  کورتکسحرکتی پیش ناحیۀدر 

                                                           
1. Cuello 

2. Superoxide_Dismutase (SOD) 

3. Catalase (CAT) 

4. Glutathione peroxidase (GPX) 

5. Thiobarbituric acid reacting substances (TBARS) 

6. Cheesman and Esterbauer 

7. Satho 

8. Nishikimi 

9. Sun 

10  . Claiborne 

11.Abei  

http://en.wikipedia.org/wiki/Glutathione_peroxidase
http://en.wikipedia.org/wiki/Glutathione_peroxidase
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 گلوتاتیونفعالیت . گردید محاسبه" دقیقه در کاتاالز فعالیت" شکل به ،nm241 در هیدروژن پراکسید

 : H2O + GSSGواکنش اساس بر و (36) 1همکاران و روش روتورک از استفاده با دازپرکسی

 و گرفته قرار سنجش مورددر هر دو بافت  (اکسید گلوتاتیون) 2GSH 2O2H+احیا(  )گلوتاتیون

 ناحیۀ پروتئین غلظت .گردید بیان پروتئین گرممیلی/دقیقه/اکسید گلوتاتیون میکرومول صورتبه

به  2گاوی سرم آلبومین mg/ml 1محلول از استفاده با استاندارد رسم با کورتکس مغز حرکتیپیش

  .(35)گردید  گیری و محاسبهروش برادفورد اندازه
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 پژوهشي هاجمع آوري داده ۀطرح شماتيک نحو -4شکل

T1:  سر قربانی شدندهشت 

T2:  سر( 32قربانی شدند ) گروهزیرسر از هر هشت 

T3:  سر(. 32)قربانی شدند  گروهزیرسر موش باقی مانده از هر هشت 
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1:R  هفته(  هشت)استراحت 

2:R ( 48استراحت  )ساعت 
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بودن توزیع  طبیعیبرای بررسی  K-Sاز آزمون  پژوهشی هایافته آماری تحلیل و تجزیهجهت 

زمان و میانگین وزنی  ۀ، برای مقایسآزمونو پس آزمونپیش ۀدر مرحلها استفاده شد. داده

 تحلیل واریانساز  های مختلفگروهزیرگیری میانگین متغیرهای مورد اندازه ۀمقایس، شدنوامانده

نوع کارآزمایی  تأثیر ۀمنظور مشاهدبهشد.  استفادهو آزمون تعقیبی توکی  راههیک

آبی زعفران(  عصارۀو وضعیت مصرف دو نوع مکمل )مصرف آب مقطر/مصرف  )زمان/تمرین/کنترل(

راهه ودگیری مکرر اندازهبا گیری، از تحلیل واریانس بر تمام متغیرهای مورد اندازه در طول زمان

گروهی از درون ۀها و زمان، برای مقایساثر تعاملی بین عامل ۀدر صورت مشاهدشد. استفاده  3×2

ها، سطح در تمام آزمون .گیری مکرر )آزمون تعقیبی بونفرونی( استفاده شدتحلیل واریانس اندازه

جهت انجام  15 ۀنسخ اس.پی.اس.اس نرم افزار از. ر نظر گرفته شدد P<0.05داری برابر با امعن

 عملیات آماری استفاده شد.

 تفاوت مطالعه، شروع ابتدای در دهدنشان می ،راههیک تحلیل واریانسآزمون ی حاصل از هایافته

بین زمان معناداری مشاهده نشد. همچنین تفاوت  مختلف یهاگروهزیرمیانگین وزنی  داری بینامعن

 ناحیۀ آلدئیددیمالونهمچنین میزان (. یک جدولد )های مختلف مشاهده شگروهزیرشدن وامانده

دوم و سوم  مرحلۀداری در امعن طوربه ETSW گروهزیرحرکتی کورتکس مغز و بافت قلب پیش

 کاتاالز ،سوپراکسید دیسموتازهای آنزیم ها کمتر و میزان فعالیتگروهزیرگیری نسبت به سایر اندازه

دوم  مرحلۀدر  ETSW گروهزیرحرکتی کورتکس مغز و بافت قلب پیش ناحیۀپرکسیداز  گلوتاتیونو 

 (.دو و سه بیشتر بود )شکل هاگروهزیرسایر نسبت به معناداری  طوربهگیری اندازه

 
 معيار( انحراف ± )ميانگين پژوهشهاي مختلف در انتهاي گروهشدن واماندهزمان  -4جدول

 )دقيقه(شدن واماندهزمان  تيمار گروه

C 
= CW آب مقطر L 1/1±  5/12 

= CSW 6/16 ± 3 زعفران عصارۀ+آب مقطر 

ET 
= ETW + 1/39  ±6* زعفران عصارۀتمرین 

= ETSW زعفران عصارۀ+تمرین H *8± 5/42 

 .هادار با سایر گروه معنااختالف *

 L وH معناداری سطح  ،هاترتیب کمترین و بیشترین میزان نسبت به سایر گروهبه(P<0.05). 

 

و وضعیت مصرف دو نوع  تعاملی نوع کارآزمایی )زمان/تمرین/کنترل( تأثیرمعناداری  ۀابتدا با مشاهد

      ؛  (P=0.001) فعالیت ورزشی × زمان)آبی زعفران(،  عصارۀمکمل )مصرف آب مقطر/مصرف 

در طول  ((P=0.006) مکمل دو نوع ×فعالیت ورزشی  × ؛ زمان (P=0.001) مکمل دو نوع × زمان
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در  ،راههگیری مکرر دوبا استفاده از تحلیل واریانس اندازه گیریبر تمام متغیرهای مورد اندازه زمان

نتایج زیر  و راهه استفاده شدگیری مکرر یکگروهی از تحلیل واریانس اندازهدرون ۀادامه برای مقایس

 د.گردیحاصل 

 +تمرین عصارۀ=مصرف  ETSW گروهزیرکورتکس مغز حرکتی پیش ناحیۀ آلدئیددیمالون میزان

(P=0.043) گروهزیربافت قلب این  آلدئیددیمالون ؛ همچنین میزان (P=0.022) در معناداری  طوربه

ها اختالف گروهزیر(. در سایر دو کاهش نشان داد )شکل اول مرحلۀ با مقایسه دردوم  مرحلۀ

 (. همچنین میزاندو شکلاول مشاهده نشد ) مرحلۀه با دوم در مقایس مرحلۀبین معناداری 

= CSW ؛  (P=0.001)=آب مقطر CWهای گروهزیرحرکتی کورتکس مغز پیش ناحیۀ آلدئیددیمالون

 آلدئیددیمالون . همچنین میزان(P=0.001) مقطر = تمرین + آبETW؛ (P=0.001) زعفران عصارۀ

 طوربه (P=0.001) = تمرین + آب مقطرETW؛ (P=0.001) مقطر ب=آ CWهای گروهزیربافت قلب 

 (. دو شکلدوم افزایش نشان داد ) مرحلۀ با مقایسه درسوم  مرحلۀدر معناداری 
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(ابتدای تحقیق)سطوح پایه  بالفاصله پیش از وامانده شدن  بالفاصله پس از وامانده شدن

*
* **

* * *

*

 گيريدر طي سه مرحله اندازه (H) و بافت قلب(  (Bحرکتي کورتکس مغز پيش ناحيۀ MDA ميزان -5شکل
 (P<0.05)گیری قبلی اندازه مرحلۀدار نسبت به معنایر * تغی

 

حرکتی پیش ناحیۀپرکسیداز  گلوتاتیون،های سوپراکسید دیسموتاز،کاتاالز آنزیممیزان فعالیت 

10CAT,P=0.0; SOD,P=0.016 ;) مصرف عصاره +تمرین = ETSW زیرگروهکورتکس مغز در 

P=0.022,XGP)  وهگرزیردر بافت قلب هم در این و ; CAT,P=0.036; (SOD,P=0.043

,P=0.029)XGP شکلافزایش نشان داد ) اول مرحلۀ با مقایسه دردوم  مرحلۀدر معناداری  طوربه 

 (. سه
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(. سه شکلاول مشاهده نشد ) مرحلۀدوم در مقایسه با  مرحلۀبین معناداری ها اختالف گروهزیرسایر 

 آب مقطر = CW هایگروهزیرحرکتی کورتکس مغز پیش ناحیۀ فعالیت هر سه آنزیم همچنین میزان

(01,P=0.0X01; GP0; CAT,P=0.01SOD,P=0.0) ،CSW =01 ; زعفران عصارۀSOD,P=0.0(

)01,P=0.0X01; GP0CAT,P=0. 0 ;01مرین + آب مقطرت; CAT,P=0.01SOD,P=0.0(

)02,P=0.0XGP گروهزیرش و در کاه دوم مرحلۀ با مقایسه درسوم  مرحلۀدر معناداری  طوربه 

ETCW + 05 زعفران عصارۀ= تمرین),P=0.0X01; GP0; CAT,P=0.01SOD,P=0.0( طوربه 

 =آب CWهای گروهزیری بافت قلب هافعالیت آنزیم افزایش نشان داد. همچنین میزانمعناداری 

 مقطر = تمرین + آبETWو  )P=0.0X01; GP0; CAT,P=0.01SOD,P=0.0,(01مقطر

02),P=0.0X01; GP0; CAT,P=0.01SOD,P=0.0( با مقایسه درسوم  مرحلۀدر معناداری  طوربه 

در این مرحله تغییر  هاگروهزیری بافت قلب در سایر هادوم افزایش نشان داد. فعالیت آنزیم مرحلۀ

 (.سه شکلمشاهده نشد )معناداری 
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  گيريدر طي سه مرحله اندازه (H) و بافت قلب (B)تکس مغز حرکتي کورپيش ناحيۀ MDA ميزان -9شکل

 .(P<0.05)گیری قبلی اندازه مرحلۀدار نسبت به معنا* تغییر 
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  نتیجه گیری بحث و

 موجب افزایش سازوامانده حاد فعالیت که نشان داد حاضر پژوهش از حاصل هایداده تحلیل و تجزیه

و  CW,CSW,ETW هایگروهزیر حرکتی کورتکس مغز درپیش ناحیۀ یدآلدئدیمالون دار میزانمعنا

و همکاران  1روزاگردید.  CW,ETW هایگروهزیر بافت قلبدار شاخص مذکور در امعن افزایش

عنوان  حاضر پژوهش با همسو (2112و همکاران ) 3( تورگت2115و همکاران ) 2( تساکریس2111)

معناداری  طوربهساز متعاقب یک وهله فعالیت حاد واماندهبافت مغز  آلدئیددیمالون غلظت کردند

لئو و همکاران  هایپژوهشبا نتایج  پژوهشنتایج این بخش از  . از سویی،(5-8)یابد افزایش می

( که عنوان کردند یک وهله 2115(، آکیگوس و همکاران )1995(، سومانی و همکاران )2111)

همچنین  .(31-39) استمغز ندارد در تضاد  آلدئیددیمالونبر معناداری ر اثساز واماندهفعالیت حاد 

بافت  آلدئیددیمالونمیزان معناداری ( افزایش 1999خانا و همکاران ) (،1995وندیتی و همکاران )

های کنترل گزارش کردند که با نتایج در گروهساز حاد واماندهیک وهله فعالیترا پس از قلب 

و  4خانا ۀمطالعبا نتایج  پژوهش. با وجود این، نتایج این بخش از (4،131) است همسو حاضر ژوهشپ

 تأثیرساز حاد واماندهیک وهله فعالیت گزارش کردند ( که2111) و همکاران 6بجما (1999همکاران )

 عنوانبه آلدئیددیمالون .(13،41) استبافت قلب ندارد در تضاد  آلدئیددیمالونبر میزان  یمعنادار

های فعال لیپیدها توسط گونه ۀتجزی نهایی ۀفرآورد اکسیداتیو، استرس مارکر پراکسیداسیون لیپیدی

حرکتی مغز پیش ناحیۀبافت قلب و  آلدئیددیمالون. بنابراین افزایش میزان است اکسیژن

اکسیداتیو و از سویی، علت افزایش استرسبهها در این بافت سلولی غشاء آسیب افزایش ۀدهندنشان

ها در واکنش به یک غیرآنزیمی این بافت آنزیمی و هایاکسیداندفاعی آنتی هایمکانیزم در اختالل

فوق  ۀحاضر فرضی پژوهشهای در بخش دیگری از یافته .(41) استساز حاد واماندهفعالیتوهله 

 گلوتاتیون،سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز) کسیدانیاآنتیی هامبنی بر کاهش میزان فعالیت آنزیم

حرکتی پیش ناحیۀدر نتیجه بروز استرس اکسیداتیو نشان داده شد، به شکلی که در  (پرکسیداز

حرکتی پیش ناحیۀ آلدئیددیمالونکه میزان  (CW,CSW, ETW)های گروهزیرکورتکس مغز 

کاهش نشان معناداری  طوربهیافته بود، معناداری ش شدن افزایها متعاقب واماندهآن کورتکس مغز

حرکتی کورتکس مغز پیش ناحیۀمذکور در  اکسیدانیآنتیهای داد و در مقابل میزان فعالیت آنزیم

                                                           
1. Rosa  

2. Tsakiris  

3. Turgut 
4. Khanna  

5. Bejma 



 459                                                                ...زعفران ۀآبي کالل ۀاثر تعاملي تمرين هوازي و مصرف عصار

 

 

نسبت به معناداری  طوربهنیافته بود معناداری آن تغییر  آلدئیددیمالونکه میزان  ETSWگروه 

اولین خط دفاعی سیستم  سوپراکسید دیسموتازشان داد. آنزیم شدن افزایش نپیش از وامانده

. کاهش میزان استساز های واماندهدر خالل ورزش های فعال اکسیژنگونهآنزیمی علیه تولید دفاع

شدن تشکیل یون هیدروکسیل از پراکسید هیدروژن کاهش بلوکه ۀدهندفعالیت این آنزیم نشان

. (42) شوداکسیداتیو مییابد که منجر به استرسآزاد افزایش می های. بنابراین غلظت رادیکالاست

از  باعث جلوگیری از تشکیل رادیکال هیدروکسیل، پرکسیداز گلوتاتیونو  کاتاالزهمچنین فعالیت 

توسط  پرکسیداز گلوتاتیونشود. طریق تبدیل پراکسید هیدروژن به آب و اکسیژن دو اتمی می

پراکسید  به را سوپراکسید دیسموتازآنزیم  .(42)شود تبدیل می 1ونگلوتاتیبه  پراکسید هیدروژن

 سوپراکسید دیسموتاز کار تکمیل برای کند. حذف پراکسید هیدروژنمی اکسیژن تبدیل و هیدروژن

 و کاتاالز آنزیم را است. حذف پراکسید هیدروژن حیاتی اکسیداتیواسترس مضر آثار کاهش جهت

عالوه بر این، کاتاالز درگیر در  .دهندمی و اکسیژن انجام به آبدیل آن پراکسیداز با تب گلوتاتیون

بوده و نسبت به کاهش پراکسید  پرکسیداز گلوتاتیونزدایی غلظت باالی پراکسید هیدروژن و سم

 نارسایی ۀدهندنشان اکسیدانیآنتیهای بنابراین کاهش فعالیت آنزیم .(42)است هیدروژن حساس 

و در نتیجه افزایش میزان  های فعال اکسیژنگونهبا  مقابله برای اکسیدانآنتی دفاع سیستم

 ظرفیت افزایش از های مذکور احتماالً ناشیآنزیم فعالیت . در مقابل، افزایشاست آلدئیددیمالون

 ناحیۀ آلدئیددیمالوناست که باعث شده میزان  تولید شده در بافت های فعال اکسیژنگونهدفع 

بافت قلب در  آلدئیددیمالونو میزان  ETSW گروهزیرها در حرکتی کورتکس مغز موشپیش

 ۀبا توجه به یافت .نشان ندهدمعناداری ها افزایش گروهزیربر خالف سایر  CSW,ETSWهای گروهزیر

 و تاالزکا، سوپراکسید دیسموتاز های فعالیت آنزیم معنادارحاضر مبنی بر افزایش  پژوهشدیگر 

حرکتی کورتکس مغز و بافت قلب پیش ناحیۀ آلدئیددیمالون و کاهش سطوح پرکسیداز گلوتاتیون

 عصارۀ گروهزیر، در پژوهشابتدای  ۀشدن نسبت به سطوح پایدر وضعیت استراحت پیش از وامانده

 استتقویت شده گروهزیراکسیدانی این ( سیستم دفاع آنتیETSWآبی زعفران + تمرینات ورزشی )

حرکتی کورتکس مغز و پیش ناحیۀاکسیدانی سازی، سیستم دفاع آنتیو باعث شد در حین وامانده

 معنادارباشد و از افزایش تولیدی داشته های فعال اکسیژنگونهبافت قلب کارآیی الزم را برای دفع 

در مورد  پژوهشیج این بخش از شدن جلوگیری شود. نتانسبت به پیش از وامانده آلدئیددیمالون

ساز با استفاده از مغز در واکنش به فعالیت وامانده آلدئیددیمالون معنادارجلوگیری از افزایش 

( 2111( و آکیل و همکاران )2111روزا و همکاران ) هایپژوهشاکسیدانی، با نتایج ترکیبات آنتی

                                                           
1. Glutathione (GSH) 
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مغز در محیط  آلدئیددیمالونوگیری از افزایش و در مورد استفاده از زعفران برای جل ،(5,43)

( 2113(، تمدن فرد و همکاران )2116حسین زاده و همکاران ) هایپژوهشآزمایشگاهی، با نتایج 

زعفران بر پراکسیداسیون بافت قلب  عصارۀ ۀو در مورد اثرات جلوگیری کنند استهمسو  (26,25)

 است( همسو 2113(، مهدی زاده و همکاران )2111ن )جاسپریت و همکارا هایپژوهشبا نتایج 

در توان می ،اکسیدانی استهای آنتی، که در مورد تغییر فعالیت آنزیم1از تئوری هورمزیس. (4,232)

( ETWگروهزیر) ( و یا تمرین ورزشیCSWگروهزیر) زعفران عصارۀتوجیه این مورد که چرا مصرف 

 هایای شاخصدر سطوح پایهمعناداری تغییر  هفتههشت  تنهایی نتوانست متعاقببه

ایجاد کند و در عوض ترکیب ورزش و مصرف  اکسیدانیآنتیهای و یا فعالیت آنزیم آلدئیددیمالون

کمک گرفت. بر  ،های فوق داشتمثبتی را بر شاخص معناداراثرات  (ETSWگروهزیرزعفران ) عصارۀ

سازی مسیرهای حساس دوگانه از طریق فعال اکسیژن های فعالگونهاساس تئوری هورمزیس، 

اکسیدانی و دیگر محافظان پروتئینی سلولی را جهت سازگاری با های آنتیبیان آنزیم ،درون سلولی

های باال و یا عدم . غلظت(12)دهد اکسیداتیو و با هدف حفظ هموستاز سلولی افزایش میاسترس

سلولی دارند. غلظت بهینه های درونای در سازگاریارندهنقش بازد های فعال اکسیژنگونهتولید 

 اکسیدانی در محدودههای آنتیسلولی هیدروژن پراکسید جهت تنظیم مثبت رونویسی از آنزیمدرون

. از سویی، همانطور (12)است نظر، مطلوب گزارش شدهمول، بسته به نوع سلول موردمیکرو 16تا دو 

عنوان به آلدئیددیمالون معنادارجاری فقط از افزایش  پژوهشدر زعفران  عصارۀکه عنوان شد، 

اکسیدانی جلوگیری کرده فراتر از ظرفیت سیستم دفاع آنتی های فعال اکسیژنگونهشاخص افزایش 

. بنابراین، با استنداشته آلدئیددیمالوندر جلوگیری از افزایش را درصدی  111 ۀو نقش بلوکه کنند

سازگاری با شرایط و  ۀهفته تمرین به سلول اجازهشت  در طی های فعال اکسیژنگونهاین  تولید

ای کنندهزعفران نقش تعدیل عصارۀ. بنابراین، استاکسیدانی را دادههای آنتیافزایش فعالیت آنزیم

د داشته و در حقیقت شرایطی را فراهم آورده که میزان تولی های فعال اکسیژنگونهدر تولید 

تر پاییندر حد تمریناتی با شدت  ETSW گروهزیرحاضر در  پژوهشدر  های فعال اکسیژنگونه

دلیل شدت به که فقط تمرین ورزشی انجام دادند، احتماالً ETW گروهزیرتنظیم شود. از طرفی، 

ی که دارا های فعال اکسیژنگونهحاضر و تولید بیش از حد بهینه  پژوهشباالی تمرین در پروتکل 

 گروهزیراکسیدانی دارند و از سویی های آنتیآنزیم کنندگی بر تنظیم مثبت فعالیتاثرات بلوکه

دلیل عدم به های فعال اکسیژنگونهدلیل عدم تولید به( CSW گروهزیرزعفران ) عصارۀکننده دریافت

هفته هشت  عاقبها متهای آناکسیدانی بافتهای آنتیافزایش فعالیتی در آنزیم ،تمرین ورزشی

                                                           
1. Hormesis 
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سوپراکسید های حاضر مشاهده شد که میزان فعالیت آنزیم پژوهش ۀحاصل نشد. در دیگر یافت

بافت  آلدئیددیمالونکه میزان  CW,ETWهای گروهزیردر  پرکسیداز گلوتاتیون و کاتاالز، دیسموتاز 

افزایش نشان معناداری  طوربهود، یافته بمعناداری ساز افزایش ها متعاقب فعالیت حاد واماندهقلب آن

مشاهده نشد. این نتایج معناداری ها افزایش نیافت، تغییر آن آلدئیددیمالونهایی که داد و در گروه

دارای الگوی ساز واماندهکورتکس مغز متعاقب فعالیت حاد حرکتی پیش ناحیۀدر مقایسه با واکنش 

های دو بافت متفاوت مربوط به تفاوت در سیستم دفاع آنزیم تفاوت در واکنش متفاوتی بود. احتماالً

مغز نسبت به سایر  اکسیدانیآنتیاین دو بافت باشد. عنوان شده که سیستم دفاع  اکسیدانآنتی

ساز نسبت های واماندهدر خالل فعالیتها سایر بافت بنابراین، احتماالً .(12)تر است ضعیف هابافت

 اکسیدانیآنتیهای واکنش آنزیم و احتماالً استتر بودهپذیرآسیب ،سیدانیاکآنتیبه سیستم دفاع 

یکی از دالیلی که  های دیگر متفاوت باشد. احتماالًاین بافت به استرس اکسیداتیو نسبت به بافت

پیش ناحیۀ آلدئیددیمالون داریانتوانست از افزایش معن CSW گروهزیرزعفران در  عصارۀمصرف 

همین تفاوت در سیستم دفاع  ،جلوگیری کندشدن واماندهکورتکس مغز متعاقب ی حرکت

گروه آلدئید بافت قلب این زیردیمالونافزایش  از )در حالی که دو بافت مذکور باشد اکسیدانیآنتی

 حاضر در پژوهشکه نتایج حاصل از ذکر است بهانتها الزم . در شدن جلوگیری کرد(متعاقب وامانده

، سوپراکسید دیسموتاز های که نشان داد بین میزان فعالیت آنزیم CW،CSWهای گروهزیرمورد 

حرکتی کورتکس مغز پیش ناحیۀبافت قلب و  آلدئیددیمالونو میزان  پرکسیداز گلوتاتیون و کاتاالز

مشاهده نشد با داری معنااول تفاوت  مرحلۀگیری در مقایسه با دوم اندازه مرحلۀها در گروهزیراین 

پروتکل تمرینی یک اجرای که عنوان کردند  (21) (1918بروکس و همکاران ) هایپژوهشنتایج 

جهت تحمل این پروتکل فقط و نداشته  اکسیدانیآنتیی هافعالیت آنزیمبر معناداری  تأثیر ایهفته

  کند.می تأیید ساز طراحی شدهواماندهتمرینی  یهاپروتکل

زعفران  عصارۀداد انجام یک دوره تمرینات استقامتی و یا مصرف  نشان پژوهش این نتایج کلی طوربه

در  اکسیدانیآنتیهای و یا فعالیت آنزیم آلدئیددیمالوندر میزان معناداری تغییر  تنهاییبههر کدام 

و  کندمیجاد نکورتکس مغز و بافت قلب ایحرکتی پیش ناحیۀوضعیت استراحت پیش از تمرین در 

حرکتی کورتکس مغز پیش ناحیۀ آلدئیددیمالونمیزان  معناداریا قادر به جلوگیری از افزایش 

مصرف عصاره و انجام همزمان تمرین  ساز نیست. با وجود این،متعاقب یک وهله فعالیت وامانده

مغز و بافت قلب کاهش و میزان حرکتی کورتکس پیش ناحیۀرا در  آلدئیددیمالون میزان ،استقامتی

 میزان معناداراز تغییرات و  دهدمی اکسیدانی را در دو بافت ذکر شده افزایشهای آنتیفعالیت آنزیم

حرکتی پیش ناحیۀ آلدئیددیمالوناکسیدانی قلب و میزان های آنتیفعالیت آنزیمو  آلدئیددیمالون
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 عصارۀهمچنین مصرف  کند.ساز هوازی جلوگیری میت واماندهمتعاقب یک وهله فعالی کورتکس مغز

جلوگیری شدن واماندهمتعاقب  ،های یاد شده در قلبشاخص معنادارتنهایی از تغییرات بهزعفران 

ویژه بلوکه بهو  اکسیدانیآنتیاز طریق تقویت سیستم دفاع  زعفران احتماالً عصارۀکرد. این اثرات 

 چنین توانمی بنابراینشود. می های اکسیژن فعال اعمالها و گونهدیکالکردن تولید و عملکرد را

کورتکس مغز به حرکتی پیش ناحیۀی قلب و هابافت اکسیدانیآنتیگرفت که سیستم دفاع  نتیجه

به شکلی که مصرف  ؛ی متفاوتی داشته باشندهازعفران ممکن است واکنش عصارۀمصرف یک دوره 

حرکتی پیش ناحیۀکه در حالیقلب منجر به تقویت این سیستم شده در این عصاره به تنهایی در

در جهت جلوگیری از  زعفران عصارۀ کورتکس چنین واکنش سازگاری قابل مشاهده نیست. مصرف

 زعفران همزمان با تمرینات استقامتی در عصارۀ افزایش پراکسیداسیون لیپیدی بافت قلب و مصرف

و  استرگذار تأثیهوازی ساز واماندهی ورزشی هاویژه در فعالیتهبکورتکس مغز حرکتی پیش ناحیۀ

به ورزشکاران  توانمی نمود.از اثرات منفی ناشی از پراکسیداسیون لیپیدی بافت قلب جلوگیری 

استفاده کنند.  عصاره این از کرد توصیه هستند شدید تمرینات انجام حال در های استقامتی کهرشته

های انسانی هستیم که ویژه با استفاده از نمونههبیشتری ب هایپژوهشه نیازمند گرچه در این زمین

های های آسیب قلبی و یا سیستم اعصاب مرکزی موجود در سرم متعاقب ورزشها شاخصدر آن

 گیری شود.زعفران اندازه عصارۀساز پس از مصرف وامانده
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اثر تعاملی تمرین هوازی و . رسولیان بهرام خسروی امیر، میرزایی بهمن، مهربانی جواد،

اکسیدانی قلب و آلدئید و سیستم آنتیدیزعفران بر میزان مالون ۀآبی کالل ۀمصرف عصار

های صحرایی نر جوان پس از یک جلسه فعالیت حرکتی کورتکس مغز موشپیش ۀناحی

 .119-31 (:26)1 ؛1394بهار فیزیولوژی ورزشی.  .سازحاد وامانده
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Abstract  

 
The present study aims to investigate the interaction effects of aerobic training and 

Saffron extracts consumption on anti-oxidant defense system of heart and brain 

premotor cortex of young male rats following an acute bout of exhaustive endurance 

exercise. Sixty four Rats with an age of 3 moons (weight 212±26 gr) were assigned to 

four equal subgroups: 1-CW; Distilled water received. 2- CSW; aqueous saffron 

extract received; 3- ETW; Distilled water + training. 4- ETSW; aqueous saffron 

extract + training. The Rats in an aerobic training group ran on a treadmill (60 min 

/day, 5 days/wk at 25m/min in 10% Incline) for 5 consecutive days a week. Control 

group did not exercise. At the end of the study period, half of each subgroup 

immediately before, and remained rats were killed immediately after exhaustive and 

measured manually, the activities of superoxide dismutase, catalase, glutathione 

peroxidase , and malondialdehyde and protein concentration levels of heart and brain 

premotor cortex. The data were analyzed by two and one-way repeated ANOVA, 

Showed that Lipid peroxidation levels, in the heart (subgroups 1‚3) and brain premotor 

cortex (subgroups 1‚2, 3) tissues were significantly increased due to exhaustive. The 

interactive effect between exercise and Saffron extracts (subgroups 3) prevented the 

increased lipid peroxidation level due to exhaustive. Results of the study indicate that 

interaction of aerobic training and Saffron extracts can reduce the lipid peroxidation 

level, in the heart and brain premotor cortex tissues due to exhaustive exercise. 

However, since few studies have been conducted in this area, more research is needed. 
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