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چکیده
هدف:

هدف مطالعه حاضر ،مرور سیستماتیک تاثیر فعالیت های هوازی و بی هوازی حاد و مزمن بر شاخص های منتخب استرس اکسایشی بر

اساس مطالعات انسانی و حیوانی منتشر شده در مجلات فارسی بود.

مواد و روشها:

این مطالعه بر اساس جستجو تا تاریخ  21مــرداد  2939در پایــگاههای  Scholar Google ،SID ،Magiranبا

استفاده از یک راهبرد جستجوی مقالات و با کلمات کلیدی شامل "استرس اکسایشی"" ،سوپر اکسید دیسموتاز "" ،مالوندی آلدهید "
و"آسیب اکسایشی"و بررسی ارتباط آنها با کلمات کلیدی "فعالیت ورزشی"" ،تمرین"" ،ورزش" و "فعالیت بدنی" انجام شد .تمام مقالات
فارسی به صورت مجزا توسط دو محقق مورد ارزیابی قرار گرفت و مقاله هایی با کیفیت متوسط و بالا انتخاب شد .براساس جستجوی اولیه در
پایگاههای مختلف 2219 ،مقاله به دست آمد که پس از بررسی عنوان ،چکیده و متن کامل مقالات ،در پایان  11مقاله حائز معیارهای ورود به
تحقیق بودند و مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته ها:

بر اساس یافته های مطالعات انسانی مشخص شد که اجرای تمرینات منظم هوازی حاد افزایش معنادار و تمرین های هوازی مزمن

افزایش غیر معنادار مقادیر مالون دی آلدهید را به دنبال دارد .از سوی دیگر ،افزایش معنادار مقادیر سوپراکسید دیسموتاز در گروه تمرینی نسبت
به گروه کنترل متعاقب اجرای حداقل  8هفته تمرین هوازی مزمن مشاهده شد.در حالی که متعاقب تمرینات هوازی حاد افزایش غیر معنی دار
سوپراکسید دیسموتاز مشاهده شد .با وجود این ،براساس یافته های حاصل از پژوهش های حوزه حیوانی مشخص شد که  8هفته تمرین منظم
هوازی مزمن برای تنظیم کاهشی مالون دی آلدهید و  1هفته برای تنظیم افزایشی مقادیر سوپراکسید دیسموتاز ضروری است.

نتیجه گیری:

مطالعه حاضر عدم وجود گزارش های با کیفیت بالا در خصوص تاثیر تمرینات منظم هوازی و یا بی هوازی بر سطوح

استراحتی و یا در پاسخ به یک وهله تمرین شدید بخصوص بر روی آزمودنی های انسانی نشان می دهد و معدود گزارش های با کیفیت متوسط
نیز به یافته همسویی دست نیافتند .و ضرورت مطالعات با کیفیت بیشتر به ویژه در مطالعات انسانی را خاطر نشان می کند.

کلمات کلیدی :فعالیت ورزشی ،مالون دی آلدهید ،سوپراکسید دیسموتاز ،مرور سیستماتیک ،استرس اکسایشی
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افزايش معنی داری مقادير سوپراکسيد ديسموتازگزارش

مقدمه
در طی دهه های اخير با گسترش سريع ،بيماری

دادند .با وجود اين ،به دليلپراکندگی مطالعات ،گستردگی

های غيرواگير و مزمن و محققان پديده استرس

علوم و عوامل متعدد اثرگذار بر مطالعات و همينطور نبود

اکســــايشی ( )Oxidative Stressرا به عنوان يک

يک سيستم کنترلی واحد ،بسياری از اين مطالعات يا

مکانيزم مشترک در بروز اين بيماری ها موثر ميدانند (-3

تکراری بوده و يا به صورت متناقض می باشند و همين

 .)1به عبارت ديگر ،پديده اسـترس اکسايشی نقش

موضوع باعث سردرگميافراد در راستای يافته های علمی

محوری در شرايط پاتـولوژيک مختلف از جمـله بيماری

در جهت ارتقايسلامتی و در نهايت اتلاف وقت و سرمايه

قلبی ،پر فـشار خـونی ،پر فشار خونی ريوی ،ديابت،

های ملی شده است.

بيماری مزمن کليوی و سرطان ها باز می کند و از اين رو

لذا با توجه به تناقض گسترده در يافته های علمی

بررسی وضعيت استرس اکسايشی ممکن است به عنوان

محققان از يک سو و از سوی ديگر ،لزوم استفاده از

يک شاخص برای بررسی وضعيت بالينی به کار رود .در

رويکرد مرور سيستماتيک با هدف يکپارچه سازييافته

طی دهه های اخير ،همسو با گسترش اين بيماری ها،

های علمی و جلوگيری از اجرای تحقيقات تکراری،

مطالعات بسيار وسيعی از سوی محققان مختلف در

نتيجه گيری احتمالا نادرست کاربران از يافته های مبتنی بر

سراسر جهان در زمينه تاثير انواع رويکردهای دارويی و

يک مقاله خاص و يا شناسايی حوزه هايی که در آن

غير دارويی در مهار و يا تخفيف برخی از شاخص های

شواهد پژوهشی کافی وجود ندارد ،هدف مطالعه حاضر

مرتبط با پديده استرس اکسايشی از جمله (سوپراکسيد

مرور سيستماتيک مطالعات انسانی و حيوانی منتشر شده

ديسموتاز  )Super Oxidative Dismutaseبه عنوان يک

در مجلات فارسی زبان داخل کشور در خصوص

آلدهيد

چگونگی تاثير تمرينات هوازی و بی هوازی (تمرينات

 )Malondialdehydبه عنوان يک شاخص اکسايشی

مقاومتی و يا سرعتی) حاد و مزمن بر شاخص های

صورت گرفته است ( .)4-6گايينی و همکاران ( )7و

منتخب مرتبط با پديده استرس اکسايشی (سوپراکسيد

حامدی نيا و همکاران ( )8اثر يک جلسه تمرين هوازی

ديسموتاز و مالون دی آلدهيد) می باشد.

شاخص

ضداکسايشی

و

(مالون

دی

وامانده ساز با شدت  77تا  88درصد ضربان قلب بر
شاخص های استرس اکسايشی بر روی دانشجويان

مواد و روشها

ورزشکار بررسی نموده و تغيير معنی داری را در مقادير

اين مطالعه از نوع مطالعات مـروری سيسـتماتيک

مالون دی آلدهيد مشاهده نکردند ،در حالی که محققان

بود که در آن مقالات معتبردر دو حوزه انسـانی و حيـوانی

ديگر افزايش معنی داری را متعاقب فعاليت شديد وامانده

به لحاظ تاثير تمرينات حادوهمچنين مزمن هـوازی و بـی

ساز در مقادير مالون دی آلدهيد يافتند ( .)9,18در

هــوازی (مقــاومتی و يــا ســرعتی) از طري ـ جســتجو در

مطالعات بقايی و همکاران ( )11و گايينی و همکاران

بانکها و پايگاههـای اطلاعـاتی رسـمی جمـعآوری شـد.

( )12طی يک جلسه تمرين هوازی که به ترتيب برابر با

بــرای انتخــا

مقالــات از بانــک هــای اطلاعــاتی معتبــر

شدت  7/7مايل بر ساعت و حداکثر سرعت انجام شد،

شــامل""Magiran ،SID ،Google Scholarاســتفاده شــد.

تغيير معنی داری در مقادير سوپراکسيد ديسموتاز مشاهده

برای اين منظـور ،جسـتجو توسـط دو نفـر و بـا اسـتفاده

شد .از سوی ديگر ،جهانی و همکاران ( )13در اثر  8هفته

ازکلمــات کليــدی از قبيــل اســترس اکسايشــی ،آســيب

تمرين هوازی با شدت  68تا  78درصد ضربان قلب

اکسايشی ،ضد اکسايشی ،فشار اکسايشی ،آنتی اکسـيدانی،
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ييلاقی اشرفی و همکاران

تيوباربيوتيک اسيد ،مالون دی آلدهيد(مالون دی آلدهيـد)،

يا دارو بکار گرفته شدند ،نيز از فرايند مرور سيستماتيک

سوپر اکسيد ديسموتاز انجامشد.

خارج شدند .سرانجام،پس از حذف مقالات با کيفيت

در تمامی مراحل (ارزيابی عنوان ،چکيده و متن

پائين ،يافته های مقالات با کيفيت مناسب در سطوح

کامل مقالات) اطلاعات استخراج شده در خصوص

مختلف بررسی و با استفاده از جدول مختلف با عناوين

وضعيتکتابشناختی مقالات ،اطلاعات مربوط به کيفيت

تاثير تمرينات هوازی و بی هوازی (مقاومتی و يا سرعتی)

مقالات و شرايط تمرينی و ويژگی آزمودنی ها در جدول

حاد و مزمن به تفکيک در مطالعات انسانی و حيوانی

های ويژه محق ساخته ثبت شد .سپس مقالات با کيفيت

گزارش شد .کليه اطلاعات به روش کيفی مورد تجزيه و

بالا و متوسط منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی معتبر

تحليل آماری قرار گرفت.

مورد ارزيابی قرار گرفت.برای ارزيابی کيفيت مقالات و
منابع با هدف خارج نمودن مطالعات با کيفيت پايين از
طري

یافته ها

تعديل روش ارائه شده توسطمحققان قبلياستفاده

بــر اســاس جســتجوهای انجــام شــده در پايگــاه

شد ( .)18-28بطور خلاصه ،در مطالعه حاضر ازمعيارهايی

هــای اطلاعــات علمــی داخــل کشــور و پايگــاه هــای

از قبيل بيان فرضيه و يا اهداف ،بيان ويژگی آزمودنی در

فارســـی زبـــان

 SID ،Googleو ،Magiran

ابتدای مطالعه ،نتيجه گيری از مطالعه بر اساس يافته های

مجموعـــا  1163عنـــوان مقالـــه در خصـــوص تـــاثير

تحقي  ،بيان روشنی از مداخلات استفاده شده و رويداد

تمرينــات حــاد و مــزمن هــوازی و بــی هــوازی بــر

های احتمالی زيان بار ،استفاده از طرح کور (يک ،دو و يا

شــاخص هــای مــرتبط بــا اســترس اکسايشــی از قبيــل

چند سو کور) ،پيش بينی کاهش آزمودنی ها ،بيان مقادير

(مـــالون دی آلدهيـــد)( ،سوپراکســـيد ديســـموتاز) در

معنی داری،روش آماری متناسب با اهداف و فرضيه ها،

آزمــودنی هــای انســانی و حيــوانی يافــت شــد .از ايــن

تصادفی ،بيان جزئيات

تعــداد 248 ،عنــوان مقالــه در پايگــاه "317، "Magiran

شرايط محيطی تحقي و بيان عوامل مخدوش کننده ی هر

عنــوان مقالــه در پايگــاه " 688 ، "SIDعنــوان مقالــه در

گروه از آزمودنی ها جهت تعيين سطح کيفيت مقاله

پايگاه""Google Scholarنمايه بوده است.

استفاده شده است .در اين راستا ،مقالاتی که حداقل  78و

پس از وارد نمودن کليه مقالات به نرم افزار دسته بندی

 78درصد امتياز را احراز نموده باشند ،به ترتيب به عنوان

اطلاعات (ديتابيس)،کليه مقالات تکراری در تمامی

مقالات با کيفيت بالا و متوسط در نظر گرفته شده و مورد

پايگاهها ،مقالات با محتوی غير مرتبط ،چکيده مقالات

ارزيابی ساير فرايندهای سيستماتيک قرار گرفتند (نمودار

چاپ شده در همايش ها و مقالاتی که در آن از دارو و يا

 1را ببينيد).

مکمل ها بهره گيری شده بود ،حذف گرديدند( .براساس

سطح سلامت آزمودنی ها ،انتخا

Scholar

پس از وارد نمودن کليه مقالات به نرم افزار دسته

فيلتر ذکر شده در روش تحقي ) ،مجموعا  63مقاله به

بندی اطلاعات (ديتابيس) ،کليه مقالات تکراری در تمامی

مرحله دوم راه يافته و مورد بررسی قرار گرفتند (نمودار 1

شده و حذف گرديدند .به علاوه ،عناوين

را ببينيد) .در اين مرحله ضمن بررسی مجدد عناوين و

مقالات غير مرتبط با شاخص های مورد نظر در تحقي ،

چکيده مقالات 27 ،مقاله غيرورزشی از مطالعه خارج

عناوين مقالات که فقط به صورت چکيده مقاله (در

شدند .در مرحله سوم ،متن کامل  38مقاله مورد بررسی

کنفرانس ها) منتشر شده بودند و همچنين مقالاتی که در

قرار گرفت .در اين مرحله  16مطالعه که در آن از پروتکل

آن از پروتکل های مداخله ای غير ورزشی از قبيل مکمل

های مقايسه ای استفاده شده بود و محققان از روش پس

پايگاهها انتخا
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نمودار  :1فرایند انتخاب مقالات منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی فارسی زبان داخل کشور در خصوص تاثیر تمرینات حاد و مزمن هوازی و
بی هوازی بر (مالون دی آلدهید)( ،سوپراکسید دیسموتاز) در آزمودنی های انسانی و حیوانی

از وقوع بهره گيری نموده بودند و در آن نحوه مداخله

مقادير

ورزشی مشخص نبود ،حذف شدند(نمودار  .)1سرانجام،

مخچه،هيپوکامپ و کبد ضروری می باشد.باوجود

بر اساس غربالگری مذکور 22 ،مقاله به مرحله نهايی يعنی

اين،هرچند برای تغيير معنی دار در مقادير سوپراکسيد

تحليل نتايج راه يافتند که  8عنوان آن مربوط به مطالعات

ديسموتاز ،طول دوره تمرينی ويژه وتثبيت شده ای يافت

انسانی بود و  14عنوان مقاله نيز از حيوانات (موش های

نشد ،اما اين موضوع مشخص شد که حداقل  6هفته

آزمايشگاهی) به عنوان آزمودنی بهره جستند .از مجموع

تمرين مورد نياز می باشد و اين تغيير با توجه به نوع

 14عنوان مقاله حيوانی 7 ،عنوان مقاله بعنوان مطالعه با

بافت متفاوت است .از سوی ديگر ،بر اساس شواهد

کيفيت بالا و  7عنوان مطالعه بعنوان مطالعه با کيفيت

مطالعه حاضرمشخص شد که هيچ مطالعه انسانی با کيفيت

متوسط دسته بندی شد که جملگی اثر تمرينات هوازی

بالا و متوسطی در خصوص تاثير تمرينات بی هوازی حاد

مزمن را بر شاخص هايمالون دی آلدهيد وسوپراکسيد

و مزمن بر شاخص های مالون دی آلدهيد و سوپراکسيد

ديسموتاز بررسی نموده اند .به عبارت ديگر ،بر اساس

ديسموتاز در پايگاه های اطلاعاتی معتبر فارسی زبان

جستجوهای انجام شده ،مطالعات با کيفيت بالا و حتی

مذکور يافت نشده است .به همين طري  ،هيچ يک از

کيفيت متوسط در خصوص تاثير تمرينات حاد هوازی و

محققان داخل کشور مقاله ای با کيفيت بالا را در مجلات

يا بی هوازی حاد و مزمن بر شاخص های مذکور در

معتبر فارسی زبان در خصوص تاثير تمرينات هوازی و بی

پايگاه های معتبر اطلاعاتی يافت نشد.براساس يافته های

هوازی حاد و مزمن بر روی آزمودنی های انسانی چاپ

اين دسته از مطالعات مشخص شد که اجرای حداقل 8

ننموده اند.در اين راستا ،مجموعا  8عنوان مقاله با کيفيت

هفته تمرين هوازی (مزمن) برای کاهش معنی دار در

متوسط بر روی آزمودنی های انسانی يافت شد که 2

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

مالون

دی

آلدهيد

بافت

های

قلب،
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ييلاقی اشرفی و همکاران
جدول  :1یافته های مطالعات حیوانی محققان ایرانی در خصوص تاثیر تمرینات هوازی مزمن بر شاخص های استرس اکسایشی
(مالون دی آلدهید و سوپراکسید دیسموتاز) چاپ شده در مجلات معتبر فارسی
مقاله

میزان کیفیت

محققان

آزمودنی و وضعیت
سلامت

هوانلو و همکاران ()0931

موش های ویستار نر 5

{*}10

هفته ای سالم

فلاح محمدی و همکاران

موش های ویستار نر 01

()0931

هفته ای تزریق

{}93

هموسیستئین

محل و زمان بندی

پروتکل تمرینی

نمونه گیری

اجرای  3 ، 6و  01هفته تمرین هوازی با شدت 65
درصد  Vo2maxو به مدت تا  61دقیقه و  5جلسه
در هفته روی نوارگردان بدون شیب
اجرای  8هفته تمرین هوازی با شدت  01تا  08متر
بر دقیقه و مدت  01تا  61دقیقه را انجام دادند.
پروتکل تمرینی برای  3جلسه در هفته روی نوار
گردان بدون شیب اجرا شد.

بافت کبد -بلافاصله
پس از تمرین

ساعت پس ازاتمام
تمرین

SODراافزایشوسطوحMDAهیپوکامپراکاهشداد.

صالحی و همکاران ()0988

موش های ویستار نر

{}95

هفته ای سالم و دیابتی

دقیقه و  6جلسه در هفته
اجرای  8هفته تمرین هوازی با شدت  05تا 11متر

()0931

بالا

{}93

بر دقیقه و مدت  15تا  68دقیقه را انجام دادند.

پلاسما و بافت قلب-

پروتکل تمرینی برای  5جلسه در هفته روی نوار

 18ساعت پس از

گردان اجرا شد.

اتمام تمرین

اجرای 8تا  8هفته تمرین هوازی با شدت  01تا 08

دبیدی روشن و همکاران

موش های ویستار نر

()0931

01هفته ای تزریق

{}81

هموسیستئین

مقدسی و همکاران ()0931

موش های ویستار نر 01

دقیقه و مدت  61دقیقه را انجام دادند .پروتکل

{}89

هفته ای هیپوپرفیژن

تمرینی برای  3جلسه در هفته روی نوار گردان

حبیبیان و همکاران ()0931

موش های ویستار نر  8تا

بر دقیقه و مدت  15تا  68دقیقه را انجام دادند.

{}88

01هفته ای استات سرب

پروتکل تمرینی برای  5جلسه در هفته روی نوار

گائینی و همکاران ()0986

موش های ویستار نر

درصد  Vo2maxو به مدت  05تا  61دقیقه و 3

{}91

01هفته ای سالم

جلسه در هفته روی نوارگردان بدون شیب

محمدی و همکاران ()0983

موش های ویستار نر بالغ

{}99

دیابتی

متر بر دقیقه و مدت  01تا  58دقیقه را انجام
دادند .پروتکل تمرینی برای  5جلسه در هفته روی
نوار گردان اجرا شد.
اجرای  6هفته تمرین هوازی با شدت 03متر بر

اجرا شد.
اجرای  8هفته تمرین هوازی با شدت  05تا 11متر

گردان اجرا شد.
اجرای  8و  01هفته تمرین هوازی با شدت 35

داریدرگروههایتجربیکاهشداد.

شد ،بگونه ای که ورزشمیزان فعالیت

اجرای تمرین هوازی در تانک شنا به مدت  6تا 01

دبیدی روشن و همکاران

هفتهتمریناستقامتی،میزاناینآنزیمرابهطورمعنی-

هیپو کامپ88-

پس ازاتمام تمرین

هفته ای استات سرب

 6و  3هفتهتمرینهوازیتأثیریبرمیزانآنزیمSODنداشتند،اما 01

تغییراتمعنیداری در مقادیرهردوشاخصدرگروهتمریناستقامتیمشاهده

بافتقلب 88-ساعت

موش های ویستار نر 8

نتایج

هیپو کامپ88 -
ساعت پس از اتمام
تمرین
هیپو کامپ31-
ساعت پس ازاتمام
تمرین

شنا باعث کاهش سطح  MDAبافت قلب می شود.

القای درون صفاقی سرب باعث افزایش مقدار  MDAمی شود که در
مقایسه با گروه شم معنادار بود .به علاوه ،اجرای تمرین هوازی در
حضور القای سرب باعث کاهش معنا دار  MDAبافت قلب در مقایسه با
گروه سرب شد.
چهار هفته تمرین تناوبی هوازی تاثیر معنی داری بر مقادیر  SODو
 MDAنداشته است .با این وجود ،با افزایش طول دوره تمرین تا هفته
هشتم ،افزایش معنی داری در مقادیر  SODو کاهش معنا داری در
مقادیر  MDAدر مقایسه با گروه کنترل با سن مشابه مشاهده شد.
اجرای این فعالیت باعثافزایشفعالیتآنزیم هایآنتیاکسیدانبویژهSODدر 31
ساعتبعد از ایجادهیپوپرفیوژنشد.

باقت مخچه18-

القای مزمن با استات سرب باعث افزایش سطوح MDAدر مخچه

ساعت پس ازاتمام

موشهاشد .به علاوه،اجرای تمرین هوازی همراه القای استات سرب

تمرین

منجر به کاهش سطوحMDAشد.

بافت قلب18-
ساعت پس از اتمام

درهیچیکازمتغیرهاتفاوت معنی داری مشاهده نشد.

تمرین
دیابت باعث کاهش معنی دار میزان فعالیتSODدرهیپوکامپرت ها ی

اجرای  0هفته تمرین هوازی در مدت  01تا 61
دقیقه را انجام دادند .پروتکل تمرینی برای  5جلسه
در هفته روی تانکر شنا اجرا شد.

هیپو کامپ-بلافاصله
پس ازاتمام تمرین

دیابتیک شد.میزانMDAبه طورمعنی داری درگروه دیابتی ورزش
نکرده بیشتر از گروه کنترل بود .بعلاوه ،اجرای ورزش باعث کاهش
معنی دار میزان MDAو افزایش معنی داری فعالیت  SODدر
هیپوکامپ رت های دیابتی شد.

اجرای  01هفته تمرین هوازی با شدت 05متر بر
علیپور و همکاران ()0986

خرگوش های هلندی

دقیقه و مدت  3.5تا  31دقیقه را انجام دادند.

پلاسما -بلافاصله پس

{}98

کلسترول بالا

پروتکل تمرینی برای  5جلسه در هفته روی نوار

ازاتمام تمرین

ورزش منجر به کاهش معنی دار مقادیر MDAشد.

گردان اجرا شد.

()0931
{}96
دبیدی روشن و همکاران
()0931
{}98

متوسط

دبیدی روشن و همکاران

موش های ویستار نر 01
هفته ای سالم

اجرای  8هفته تمرین هوازی با شدت  53تا 35

بافت قلب88 -

درصد  Vo2maxو به مدت  15تا  68و  5جلسه در

ساعت پس از اتمام

هفته روی نوارگردان بدون شیب

تمرین

اجرای  8هفته تمرین هوازی با شدت  05تا 11
موش های ویستار نر 51

متر بر دقیقه و مدت  15تا  68دقیقه را انجام

روزه -استات سرب

دادند .پروتکل تمرینی برای 5جلسه در هفته روی
نوار گردان بدون شیب اجرا شد.
اجرای  8هفته تمرین بی هوازی بالا رفتن از نردبان

گائینی و همکاران ()0930

موش های ویستار نر 01

 0متری و شیب  85درجه با وزنه متصل به قاعده

{}80

هفته ای دیابتی

دم با فواصل استراحتی  31ثانیه ای با شدت  31تا

ابراهیمی و همکاران ()0931

موش های ویستار نر 5

{}81

هفته ای سالم

 35درصد  Vo2maxو  9جلسه در هفته

هیپو کامپ18-
ساعت پس ازاتمام
تمرین
بافت قلب88-
ساعت پس از اتمام
تمرین

پروتکل وامانده ساز باعث افزایش معنا دار مقدار  MDAشد .اجرای 8
هفته تمرین استقامتی تغییر معنی داری در سطوح استراحتی MDA
گروه تمرینی  ،همچنین در مقایسه با گروه کنترل ایجاد نکرد  ،اما باعث
کاهش پاسخ  MDAبه پروتکل وامانده ساز در بارکار برابر شد.
سطوحMDAدرگروه تمرینی به طورمعنی داری کمتر ودرگروه سرب
بیشترازگروه های پایه وشم بود.

کاهش معناداری در مقادیر MDAقلب در گروه تمرین مقاومتی
درمقایسه باگروه کنترل مشاهده شد.

اجرای  3، 6و  01هفته تمرین هوازی با شدت 65

بافت قلب88-

 3 ،6و  01هفته تمرین استقامتی،تأثیری برمیزان آنزیم SODبافت قلب

درصد  Vo2maxو به مدت  61دقیقه و  5جلسه

ساعت پس از اتمام

موش ها نداشت.

در هفته روی نوار گردان بدون شیب

تمرین

* اعداد داخل {} نشان دهنده شماره منبع می باشد.

عنوان آن به بررسی تاثير تمرينات هوازی مزمن و  6عنوان
نيز به بررسی اثربخشی تمرينات هوازی حاد پرداختند

  2291مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

(جدول .)2
بر اساس يافته های حاصل از دو مطالعه انسانی با

دوره  /11شماره  / 7ویژه نامه 2931

فعاليت های هوازی و بی هوازی و شاخص های منتخب استرس اکسايشی

جدول  : 2یافته های مطالعات انسانی محققان ایرانی با کیفیت متوسط در خصوص تاثیر تمرینات هوازی و بی هوازی ،حاد و مزمن با بر شاخص های
استرس اکسایشی (مالون دی آلدهید و سوپراکسید دیسموتاز) چاپ شده در مجلات معتبر فارسی
نوع تمرین

محققان

آزمودنی و وضعیت سلامت

گایینی و همکاران

 02دانشجو سالم رشته ی

()4831

تربیت بدنی با میانگین سنی 08

{} 7

سال

پروتکل تمرینی

اجرای ورزش وامانده ساز با فشار  02وات و
افزایش پلکانی هر  0دقیقه  02وات .

محل و زمان بندی
نمونه گیری
سیاهرگ بازویی-
قبل و بلافاصله پس
از اتمام تمرین

نتایج

تمرینات هوازی تغییر معنی داری در  MDAزمان استراحت و ورزش
وامانده ساز ایجاد نکرد.

سیاهرگ بازویی-

مزمن

جهانی و همکاران

 80مرد سالم با میانگین سنی
 41سال و با میانگین BMI

()4831

برابر با  02کیلوگرم بر متر مربع

{}48

و میانگین  Vo2Maxبرابر با
 14میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه

اجرای  3هفته تمرین هوازی فزاینده با شدت 12
تا  72درصد  MHRبه مدت  12الی  12دقیقه
و  8جلسه در هفته و و تمرین بی هوازی دوی
سرعت با  12تا 422درصد MHR

 40تا  41ساعت
ناشتایی و خون
گیری در قبل و
بلافاصله پس از
پروتکل تمرینی

پس از  3هفته تمرین ،اجرای این پروتکل ها باعث افزایش معنی دار مقادیر
 SODو  MDAدر گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شد .در مقابل،
اجرای پروتکل های وامانده ساز(بالک و رست) باعث افزایش معنی دار
 SODو افزایش غیر معنی دار  MDAدر گروه تجربی شد.

بالک و رست
نوروزیان و

 01دانشجوی دختر سالم با

اجرای یک جلسه تمرین کانسنتریک و

سیاهرگ بازویی-

همکاران

میانگین سنی  04سال و BMI

اکسنتریک(با شیب معکوس) وامانده ساز روی

قبل و بلافاصله پس

 MDAپلاسما بعد از یک فعالیت اکسنتریک افزایش معنی داری داشته

()4812

برابر با  02/3کیلوگرم بر متر

نوار گردان با استفاده از تست الستد در دو گروه

از اتمام تمرین

است

{*}42

مربع

تجربی (هر گروه  3نفر).

پروتکل وامانده ساز

گائینی و همکاران
()4810

{}40

 02بازیکن تیم ملی فوتبال

اجرای دویدن با حداکثر سرعت به فاصله  80متر

ناشنوایان با میانگین سنی 00

و شش تکرار در دو وهله که بین هر تکرار 42

سال و با میانگین 00 BMI

ثانیه استراحت و بین وهله اول و دوم چهار دقیقه

کیلوگرم بر متر مربع

استراحت

سیاهرگ بازویی-
قبل و بلافاصله پس
از اتمام تمرین

اجرای پروتکل تناوبی شدید کوتاه مدت باعث افزایش معنی دار مقادیر
 MDAو عدم تغییر معنی داری در مقادیر  SODشد

 40دانشجوی مرد سیگاری
سالم ساکن خوابگاه دانشجویی
حقیقی و همکاران

با میانگین سنی  00سال و با

()4812

میانگین  BMIبرابر با

{}00

47کیلوگرم بر متر مربع و
 Vo2Maxبرابر با  81میلی

حاد
بقایی و همکاران
()4814

{}44

در یک طرح متقاطع؛آزمودنی ها در  8حالت
کنترل ،فعالیت هوازی با شدت  72تا  70درصد
 MHRو  12تا  10درصد  MHRروی
نوارگردان بدون شیب

سیاهرگ بازویی-
قبل و بلافاصله پس
از اتمام تمرین

فعالیت هوازی وامانده ساز با هر دو شدت باعث افزایش  MDAنسبت به
سطوح استراحتی شد .ورزشهوازیباشدت  12-10درصد MHR
نسبتبهورزشهوازیباشدت 72-70
درصدMHRموجبافزایشبیشتریدرMDAسرمی شد

لیتر/کیلوگرم/دقیقه
 02مرد ورزشکار با میانگین
سنی  00سال و با  BMIبرابر
با  00کیلوگرم بر متر مربع و
 Vo2maxبرابر با  01میلی

سیاهرگ بازویی-
اجرای یک جلسه آزمون درجه بندی شده روی

قبل ،بلافاصله و 8

بیان ژن  SODدر بلافاصله و  8ساعت بعد از فعالیت شدید نسبت به سطوح

نوارگردان ()GXT

ساعت پس از اتمام

استراحتی افزایش غیر معنی دار داشته است.

تمرین

لیتر/کیلوگرم/دقیقه
 12دانشجوی ورزشکار سالم با
حامدی نیا و

میانگین سنی  08سال و با

همکاران

میانگین  BMIبرابر با

اجرای یک جلسه تمرین هوازی وامانده ساز روی

()4834

08کیلوگرم بر متر مربع و

دوچرخه کارسنج

{} 3

 Vo2Maxبرابر با 13میلی

سیاهرگ بازویی-
قبل و بلافاصله پس

 MDAپس از ورزش وامانده ساز افزایش نمی یابد.

از اتمام تمرین

لیتر/کیلوگرم/دقیقه
سیاهرگ بازویی-
وکیلی و همکاران

 42دانشجوی

()4810

فعال سالم با میانگین سنی 08

{} 1

سال

اجرای یک جلسه تمرین هوازی وامانده ساز روی
نوار گردان

قبل و
1،3،40،41،02،01

 MDAافزایش معنی داری را نشان داد.

ساعت پس از اتمام
تمرین

کيفيت متوسط در خصوص تاثير تمرينات هوازی مزمن

هوازی حاد نشان داده شد که اجرای تمرينات شديد حاد

بر سطوح خونيمالون دی آلدهيدحاکی از عدم تغيير

در آزمودنی های انسانی  76درصد از مطالعات افزايش

معنادار در شرايط استراحتی و متعاقب فعاليت حاد و در

مالون دی آلدهيد و  33درصد از مطالعات نيز عدم تغيير

تحقيقی ديگر افزايش غيرمعنادار مقادير مالون دی

مالون دی آلدهيد را نشان دادند .اگرچه مطالعات انسانی

آلدهيدمی باشد.با وجود اين ،در خصوص تاثير تمرينات

بسيار اندکی حتی با کيفيت متوسط بر روی سطوح خونی
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سوپراکسيد ديسموتاز يافت شده است ،اماتنها سه مطالعه،

اين طري باعث بهبود حفاظت از بدن شود .بر اين اساس

حاد (دو مطالعه) و مزمن (يک مطالعه) با کيفيت متوسط

مشخص شد که اجرای فعاليت ورزشی منظم ممکن است

بر روی سطوح سوپراکسيد ديسموتاز آزمودنی های

سطح فعال سازی و بيان  mRNAدستگاه آنتی اکسيدانتی

انسانی يافت شده است .بر اساس اين سطح از شواهد،

درون زايی(اندوژنی) در بدن را افزايش دهد .به علاوه

گزارش شد که اجرای تمرينات هوازی مزمن افزايش

باعث تنظيم منفی (کاهش) سطوح آسيب اکسايشی شود و

سطوح سوپراکسيد ديسموتاز را در گروه تمرينی نسبت به

اين پاسخ به نوع تمرين مورد استفاده بستگی دارد

گروه کنترل به دنبال دارد .در مقابل ،اجرای يک وهله

( .)14،17،16برای نمونه ،برخی پژوهشگران گزارش داده

فعاليت وامانده ساز نيز عدم تغيير و يا افزايش غيرمعنادار

اند اجرای تمرينات هوازی وامانده ساز ،تمرينات بی

سوپراکسيد ديسموتاز را به دنبال اجرای پروتکل های

هوازی و يا ترکيبی از هر دو نوع روش تمرينی باعث

وامانده ساز گزارش شده است.

ايجاد يافته های متناقض و سردرگم شده است ( .)8,9در
مطالعه حاضر مشخص شد که جدا از نوع تمرين،
مطالعاتی که از نوارگردان استفاده کرده اند يافته های

بحث
مطالعه حاضر در زمره نخستين گزارش های

روشن تر نسبت به عملکرد ضد اکسايشی بيان می کنند و

مروری سيستماتيک حوزه علوم ورزشی در داخل کشور

علاوه بر آن تمرينات هوازی در ميان انواع پروتکل های

است که به بررسی چگونگی تاثير تمرينات هوازی و بی

استفاده شده ،نقش پر رنگ تری را داشته است .همان

هوازی حاد و مزمن بر شاخص های منتخب مرتبط با

گونه که برخی از محققان قبلی نيز گزارش دادند ،دويدن

پديده استرس اکسايشيبر روی آزمودنی های انسانی و

بر روی نوارگردانو يا شنا رايج ترين فعاليت ها بوده اند،

حيوانی منتشر شده در مجلات معتبر فارسی زبان پرداخته

به طور کلی که در مطالعات حيوانی  79درصد پروتکل ها

است .مهمترين يافته مطالعه حاضر عدم وجود گزارش

از نوارگردان ( )21،32،34،36،37،38،39،48،42،43،44و

های با کيفيت بالا در خصوص تاثير تمرينات منظم هوازی

 14درصد از تانکر شنا ( )33,37و  7درصد از نردبان 1

و يا بی هوازی بر سطوح استراحتی و يا در پاسخ به يک

متری ( )41استفاده کرده اند و در مطالعات انسانی 78

وهله تمرين شديد بخصوص بر روی آزمودنی های

درصد از نوار گردان ( )9-12و  27درصد از دوچرخه کار

انسانی می باشد و معدود گزارش های با کيفيت متوسط

سنج ( )8،7و  27درصد از مطالعات انسانی نيز به صورت

نيز به نتيجه همسويی دست نيافتند .عليرغم اين موضوع،

غير آزمايشگاهی بوده است ( )12,13که توسط محققان

در حوزه مطالعات کنترل شده آزمايشگاهی می توان به

مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

يافته های نسبتا روشنی دست يافت که از مهمترين آن می

به غير از اثربخشی نوع و روش تمرينی بر پاسخ

توان به لزوم اجرايدست کم  6هفته تمرين هوازی منظم

شاخص های استرسی بر دستگاه های مختلف بدن ،مدت

برايمقابله با آثار اکسايشی ناشی از تمرينات وامانده ساز

و دفعات قرارگيری در معرض استرس نيز می تواند

در بافت های مختلف بدن اشاره داشت.

اثربخشی تمرينات را تحت تاثير قرار دهد .بر اساس

محققان متعددی گزارش دادند که اجرای تمرين

تئوری استرس که توسط سلی( )Saleyارائه شد ،زمانی

هوازی با شدت متوسط باعث عملکرد ضد اکسايشی

که استرس مزمن بر بدن وارد می شود ،بدن نسبت به آن

حفاظتی در بدن می شود .فعاليت ورزشی می تواند

واکنش نشان داده و در مرحله ی بعد مقاومت بدن در

مقاومت در برابر استرس اکسايشی را افزايش دهد و از

برابر استرس و از اين روی واماندگی گسترش پيدا می
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کند .بنابراين ،استرس های مزمن و دائمی می تواند بسيار

معنادار ( )7مقادير مالون دی آلدهيد را به دنبال دارد ،اما

زيان بار باشد ،زيرا دوره ی استراحتی که در آن بدن دچار

محققان خارجی متعددی کاهش مالون دی آلدهيد را

ريکاوری شده و به تعديل پاسخ های استرس می پردازد،

متعاقب سازگاری به تمرينات هوازی مزمن گزارش دادند

از بين می رود ( .)17با وجود اين چندين سوال در

( .)47-78از اينرو هنوز نتيجه قاطعی حتی با مقالات با

خصوص شدت و مدت ورزش تجويز شده همچنان

کيفيت متوسط نيز وجود ندارد و اين امر لزوم تحقيقات

بدون پاسخ باقی مانده است .برای نمونه ،تمرينات بلند

بيشتر بخصوص گزارش های پژوهشی با کيفيت بالا را

مدت خيلی شديد ،از قبيل  18تا  24ساعت دويدن يا شنا

ضروری می سازد .از سوی ديگر ،تنها يک مطالعه داخلی

کردن متوالی حتی در افراد کاملا زبده نيز می تواند باعث

با کيفيت متوسط در خصوص تاثير سازگاری های ناشی

رنجش قابل توجه افراد کاملا تمرين کرده شود و از اين

از تمرينات مزمن بر سطوح سوپراکسيد ديسموتاز يافت

روی سلامتی اين افراد را به مخاطره می اندازد .از سوی

شده است ( ،)13که حاکی از افزايش معنادار مقادير

ديگر ،تحت شرايط طبيعی اجرای وهله های فعاليت بدنی

سوپراکسيد ديسموتاز در گروه تمرينی نسبت به گروه

و به دنبال آن استراحت می تواند قابليت بدن برای سازش

کنترل متعاقب اجرای  8هفته تمرين هوازی بوده است.

با استرس های ورزشی را بهبود بخشد .در واقع ،اثرات

اين در حالی است که همين محققان زمانی که تاثير اجرای

سازشی تمرينات  ،منظم و سيستماتيکهستند و بسته به

يک وهله پروتکل های وامانده ساز بالک و رست را بر

ويژگی های تمرين ،اين اثرات کاملا اختصاصی می باشند.

سطوح سوپراکسيد ديسموتاز و مالون دی آلدهيد مردان

بر اساسيافته های حيوانی حاصل از مطالعه حاضر

جوان ارزيابی نمده اند ،افزايش معنادار مقادير سوپراکسيد

مشخص شد که متعاقب اجرای تمرينات هوازی مزمن ،در

ديسموتاز و افزايش غيرمعنادار مقادير مالون دی آلدهيد را

 78درصد از مطالعات ( )37،48،43افزايش سوپراکسيد

گزارش داده اند ( .)13در مقابل ،بر اساس يافته های

ديسموتازو در  16درصد از پژوهش ها ( )33نيز کاهش

مطالعه حاضر ،مشخص شد که اجرای يک وهله فعاليت

سوپراکسيد ديسموتازگزارش شده است .اين در حالی

شديد وامانده ساز ،افزايش غيرمعنادار بيان ژن سوپراکسيد

است که  77درصد از مطالعات روی آزمودنی های

ديسموتاز ( )11و يا عدم تغيير معنادار ( )12آن را به دنبال

حيوانی ( )33،34،37،37،39،48،44کاهش مالون دی

دارد .با بررسی دقي تر منابع مذکور ،می توان اينگونه

آلدهيدو ساير مطالعات ( )32نيز عدم تغيير مقادير آن را

ناهمخوانی را ريشه در دو واژه سازگاری و پاسخ متعاقب

گزارش دادند .اگرچه،در مطالعه حاضر مشخص شد که

سازگاری جستجو نمود ،بگونه ای که برخی محققان ()13

اجرای تمرينات هوازی مزمنباعث بهبود شاخص

از پروتکل های وامانده ساز برای بررسی پاسخ شاخص

پراکسيداسيون ليپيدی در  63درصد از مطالعات انسانی

های استرسی به يک وهله ورزش متعاقب سازگاری به

( )9،18،12،22شده است ،اما 37درصد از مطالعات ()7،8

تمرينات بهره گيری کرده اند ،در حالی که محققان ديگر

نيز کاهش اين شاخص را متعاقب اجرای پروتکل های

( )7سطوح استراحتی اين شاخص را متعاقب سازگاری به

تمرين هوازی حاد گزارش داده اند.

تمرينات گزارش داده اند.

هرچند در بررسی سيستماتيک مطالعات انسانی

به علاوه ،بررسی های مطالعه حاضر در خصوص

محققان داخل کشور در حوزه شاخص های منتخب

تاثير تمرينات هوازی حاد بر سطوح مالون دی

مرتبط با پديده استرس اکسايشی مشخص شد که اجرای

آلدهيدآزمودنی های انسانی مويد آن است که بخش اعظم

تمرينات منظم هوازی حاد افزايش معنادار ( )13و غير

مطالعات ( 76درصد) افزايشمالون دی آلدهيد و برخی از
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مطالعات ( 34درصد) نيز عدم تغيير آن را گزارش داده

کسب کند ،لذا الزام به بررسی رعايت گزارش دقي

اند .از سوی ديگر ،يافته های حاصل از دو مطالعه انسانی

چگونگی مولفه های مختلف تحقي از قبيل استفاده يا

با کيفيت متوسط توسط محققان داخل کشور پيرامون

عدم بکارگيری طرح های مطالعاتی کور و عدم بيان دلايل

اثربخشی تمرينات هوازی مزمن افزايش سوپراکسيد

احتمال کاهش آزمودنی ها بطور جدی و در جهت

ديسموتاز ( )11و يا حاد ( )13بر روی سوپراکسيد

پيشرفت مطالعات آتی ايجاد می شود ،زيرا زمينه هايی که

ديسموتاز نيز حاکی از تناقض در يافته های مطالعاتی می

مطالعات با کيفيت بالای تحقي ما نتوانستند امتياز کسب

باشد ،بگونه ای که در يک مطالعه عدم تغيير مقادير

کنند با مطالعات کيفيت متوسط يکسان بوده و در برخی از

سوپراکسيد ديسموتاز ( )12و در پژوهش ديگر افزايش

مطالعات نقاط مشترکی حس می شود .از سوی

غيرمعنادار ( )11اين شاخص متعاقب اجرای پروتکل های

ديگر،هيچيک از مطالعات انسانی در بررسی های تحقي

وامانده ساز اعلام شده است.

حاضر موف کسب کيفيت بالا نشده اند و يکی از دلايل

تا اين تاريخ ،هيچ مرور سيستماتيکی در خصوص

آن ،مشخص نبودن نوع طرح مطالعاتی (يک و يا دوسو

تاثير تمرينات حاد و مزمن ورزشی بر شاخص های

کور) ،عدم رعايت دسته بندی آزمودنی ها بصورت

آلدهيد،سوپراکسيد

تصادفی و عدم گزارش احتمال کاهش آزمودنی ها بوده

ديسموتاز) در مطالعات حوزه ی انسانی و حيوانی داخل

است که به ترتيب تنها  4 ، 3و  2مطالعه از مجموع 8

کشور يافت نشده است .بعلاوه ،تجانس بالا ميان پروتکل

مطالعه انسانی به گزارش اين عوامل پرداختند.

منتخب

اکسايشی

(مالون

دی

های تمرينی در مطالعات مختلف باعث پيچيدگی
استخراج نتيجه گيری روشن در خصوص اثربخشی انواع

نتیجه گیری

تمرينات حاد و مزمن ورزشی و مولفه های آن (حجم و

به طور خلاصه ،براساس يافته های حاصل از پژوهش

شدت تمرين) شده است .از اينرو ،مطالعه حاضر با

های کنترل شده در حوزه حيوانی مشخص شد که اجرای

چندين محدوديت از قبيل فقدان مطالعات مشابه جهت

حداقل  8هفته تمرين هوازی برای تنظيم کاهشی مقادير

بررسی و مقايسه يافته های مطالعاتی ،همپوشانی بين

مالون دی آلدهيدو اجرای  6هفته برای تنظيم افزايشی

چگونگی

مقادير سوپراکسيد ديسموتاز ضروری می باشد .با وجود

اجرای و رويدادهای مرتبط با کاهش احتمالی آزمودنی و

اين ،حتی يافته های حاصل از مطالعات با کيفيت متوسط

نحوه مداخله پژوهشی (طرح های يک ،دو و يا چند سو

بر روی آزمودنی های انسانی نيز سردرگم کننده می باشد

کور) مواجه بوده است.

و در حال حاضر به استناد معدود مطالعات با کيفيت

پروتکل های تمرينی و عدم گزارش دقي

در اين راستا ،از مهمترين دلايل عدم دسته بندی 7

متوسط نمی توان به نتيجه روشنی در خصوص تاثير

مقاله حيوانی در رده ی کيفيت بالا می توان به عدم بيان

تمرينات هوازی و يا بی هوازی بر شاخص های منتخب

عوامل مخدوش کننده از قبيل عدم بيان وضعيت سلامت

مرتبط با پديده استرس اکسايشی در آزمودنی های انسانی

و يا سطح آمادگی بدنی آزمودنی اشاره داشت که در

اشاره داشت و اين امر لزوم توجه جدی تر و هدفمند

صورت لحاظ کردن اين ويژگی ها 3 ،عنوان مطالعه از 7

دانشمندان و محققان حوزه فيزيولوژی ورزشی دانشگاه ها

مطالعه با کيفيت متوسط می توانستند به مطالعات با

و مراکز پژوهشی داخل کشور به انجام مطالعات و يا

کيفيت بالا راه يابند .از اينرو ،با توجه به اين که هيچ کدام

گزارش های دقي با کيفيت بالا را می طلبد.از موضوعات

از مطالعات در زمينه ی حيوانی نتوانسته امتياز کامل را

و نکاتی که محققان می توانند در انجام مطالعه با کيفيت
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فعاليت های هوازی و بی هوازی و شاخص های منتخب استرس اکسايشی

هوازی حاد و مزمن بر شاخص های سوپراکسيد

لحاظ قرار دهند می توان بهانجام مطالعاتی در زمينه

ديسموتاز و مالون دی آلدهيد و انجام مطالعات انسانی با

 بی هوازی حاد و مزمن با کيفيت،تمرينات حاد هوازی

کيفيت بالا در خصوص تمرينات هوازی حاد و مزمن بر

بالا و متوسط بر شاخص های سوپراکسيد ديسموتاز و

شاخص های سوپراکسيد ديسموتاز و مالون دی آلدهيد

 انجام مطالعات، مالون دی آلدهيد در نمونه های حيوانی

.اشاره داشت

انسانی با کيفيت بالا و متوسط در زمينه تمرينات بی
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Background and purpose: The aim of the present study was to
systematic review for the influence of aerobic and anaerobic
exercise of the acute and chronic on selected markers of
oxidative Stress based on the animal and human studies
published in persian journals.
Methods and Materials: This present was performed on articles
published up to 1 August 2014. Databases such as Magiran, SID
and Scholar Google searched for terms: Oxidative Stress, SOD,
MDA, Exercise And Training. All the relevant Persian written
articles were evaluated by two independent researchers and
relevant articles with moderate and high qualities was selected
for systematic review. Articles (of total 1163 articles) were
evaluated by reading their title, abstracts and full text; 38 full text
articles evaluated and only 22 of them fulfilled the inclusion
criteria and entered the review.
Results: In human studies it was found that regular aerobic
exercises lead to a significant and non-significant increase in
MDA values. On the other hand, a significant increase was
detected in SOD values in the exercising group compared to the
control group following 8 weeks of aerobic exercise. However,
based on findings from animal research domain, it was found that
implementation of at least 8 weeks of aerobic exercise is
necessary for down regulation of MDA values and 6 weeks for up
regulation of profit values.
Conclusion: Present study indicates the lack of high-quality
reports on the impact of regular aerobic or anaerobic exercises
on resting levels or in response to a bout of intense exercise,
especially on human subjects and the few reports of average
quality did not also represent a homogeneous finding.
Keywords: Exercise, MDA, SOD, Systematic Review, Oxidative
Stress
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