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چکیده
یش ود ب ا وج ود ای ن ،اس تفاده از مکم ه ای
کالهای آزاد و آس یب ب ه باف ته ای ب دن م 
مقدمه و هدف :فعالیت ورزشی حاد باعث تولید رادی 
یتواند این تغییرات را تعدی کند .از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر مکم ی اری کوت اهم دت س لنیوم ب ر پراکس ید هی دروژن
یاکسیدانی م 
آنت 
واماندهساز بود.

( )H2O2و گلوتاتیون ( )GSHسرم دانشجویان پسر غیرفعال به دنبال فعالیت حاد هوازی
روششناسی :پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح متقاطع میباشد که در سال  1363در آزمایشگاه دانشگاه بیرجند انجام شد .ده
دانشجوی پسر غیرفعال سالم با میانگین سنی  14/95±5/48سال و شاخص توده بدنی  21/34±3/91کیلوگرم/متر مربع به طور تصادفی برای شرکت در
گروههای کنترل ،فعالیت ،مکم  ،و فعالیت +مکم

این پژوهش انتخاب شدند .این گروه  15نفره به طور متقاطع در چهار مرحله مداخله به عنوان
یها پس از اجرای آزمون بروس ،به مدت  18روز مکم سلنیوم
شرکت نمودند .پروتک تمرینی هوازی اجرا شده ،آزمون استاندارد بروس بود .آزمودن 
نمونههای خونی بالفاصله پس از

( 255میکروگرم/روز) را به صورت کپسول دریافت نمودند و در انتهای این دوره ،مجددا آزمون مزبور به اجرا درآمد.
دادهها با آزمون شاپیرو ویلک ،اختالف درون گروهی با استفاده از
مداخله از ورید بازویی گرفته و مورد تجزیه و تحلی قرار گرفت .نرمال بودن توزیع 
یداری  p>5/50مورد بررسی قرار
اندازههای تکراری نوع یک و اختالف بین گروهی با آزمون  tهمبسته در سطح معن 

آزمون آنالیز واریانس

گرفت.

یداری ( )p=5/51افزایش یافت ،در حالی که پس از  18روز
واماندهساز ،سطوح سرمی  H2O2به طور معن 

یافتهها :به دنبال تمرین حاد هوازی
یداری نکرد (.)p=5/23
و مکم یاری سلنیوم ،تغییر معن 
کوتاهمدت مکم سلنیوم توانست این وضعیت

واماندهساز استرس اکسیداتیو نسبی ایجاد کرد ،اما مصرف

بحث و نتیجهگیری :تمرین حاد هوازی
را تعدی نماید.
واژههای کلیدی :استرس اکسیداتیو ،سلنیوم ،پراکسید هیدروژن ،گلوتاتیون ،فعالیت هوازی حاد.

مقدمه

موجب افزایش انتقال الکترون از طریق زنجیره تنفسی میشود

استرس اکسیداتیو به عنوان عدم تعادل در سیستم اکسیدان/

و متعاقبا تولید رادیکال آزاد افزایش مییابد ( .)2فعالیت

آنتیاکسیدان شناخته شده است ( .)1افزایش مصرف اکسیژن


استقامتی با حجم و شدت باال ،به دلی افزایش دمای مرکزی،

( )93ورزش و علوم زیست حرکتی
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یداری ( )p=5/551کاهش پیدا کرد .از طرف دیگر سطوح سرمی  GSHبه دنبال تمرین حاد هوازی
مکم یاری سلنیوم ،سطوح این شاخص به طور معن 

تاثیر مکم یاری کواتاهمدت سلنیوم بر پراکسیداسیون هیدروژن

افزایش تولید اسیدالکتیک ،افزایش تولید کاتکوالمینها ،نقش

 )11و حتی نقش آن در تعدی استرس اکسیداتیو نیز مورد

در زنجیره انتقال الکترون ،افزایش غلظت کلسیم درون سلولی

توجه قرار گرفته است اما در رابطه با تاثیر این مکم به عنوان

و افزایش تولید نیتریک اکساید باعث تولید گونههای اکسیژن

یک مکم

آنتیاکسیدانی در پیشگیری از استرس اکسیداتیو

واکنشی میشود ( .)3بقایی و همکاران ( ،)1361در مطالعه

ناشی از فعالیتهای ورزشی اطالعات محدودی وجود دارد.

خود روی  20زن ورزشکار سطوح سرمی  TACو  H2O2را

عالوه بر این دوزهای مختلف مکم سلنیوم نتایج متفاوتی را

پس از یک جلسه تست ورزشی درجهبندی شده ( GXTشیب

به دنبال داشته است که باید مورد توجه قرار گیرد .ساوری و

 ،%0سرعت  12کیلومتر بر ساعت و  25دقیقه زمان)

همکاران ( ،)2512در مطالعه خود روی افراد با وزن نرمال و

اندازهگیری نموده و مشاهده کردند که سطوح  3 ،H2O2ساعت


افراد دارای اضافه وزن ،اثر مصرف  255میکروگرم سدیم

پس از جلسه تمرین ،به طور معنیداری افزایش یافت ( .)8از

سلنیت (روزانه به مدت سه هفته) را بر سیستم دفاع

این رو مطالعات متعدد باال رفتن سطوح رادیکالهای آزاد را به

آنتیاکسیدانی مورد بررسی قرار دادند .پس از مکم یاری


دنبال فعالیت ورزشی حاد تائید میکنند و پژوهشگران همواره

آزمودنیها یک جلسه به مدت  35دقیقه با %35


به دنبال کنترل این وضعیت به وسیله مصرف مواد آنتیاکسیدان

روی نوارگردان دویدند .نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری

نتیاکسیدانها شک های مختلفی دارند و به صورت
بودهاند .آ 


در شاخصهای  SODو  GSHبین گروههای دریافت مکم

آنزیمی و غیرآنزیمی در بدن انسان با رادیکالهای آزاد مقابله

و دارونما وجود ندارد ( .)12در حالی که وانگ و همکاران

میکنند .آنزیم سوپراکساید دیسموتاز ،کاتاالز و گلوتاتیون

( ،)2519اثر دوزهای مختلف مکم سلنیوم را بر شاخصهای

پراکسیداز و همچنین ویتامینهای  Aو  Eو ترکیباتی مانند

استرس اکسیداتیو مرغهای تخمگذار بررسی نمودند و گزارش

سلنیوم و روی همگی به عنوان آنتیاکسیدان از سلولهای بدن

کردند پس از  35روز مکم یاری با دوزهای مختلف (،0 ،5/2

محافظت میکنند ( .)0در حضور آنتیاکسیدانها اکسید شدن

میلیگرم بر کیلوگرم سلنیوم) فعالیت آنزیمهای

 15و 10

مواد به تاخیر افتاده یا به طور کلی مهار میشود ( .)9از این رو،

آنتیاکسیدانی در تمام گروههای مصرفکننده مکم  ،به طور


یکی از راهکارهایی که به منظور کاهش استرس اکسیداتیو

معنیداری کاهش یافت با این تفاوت که در گروه سوم این


میتوان به کار برد ،استفاده از مکم های آنتیاکسیدانی میباشد.


نتیجه پس از  10روز مکم یاری مشاهده شد ( .)13با توجه به

سلنیوم ( )Seیکی از آنتیاکسیدانهای شناخته شده و عنصر

اینکه احتماال ایجاد استرس اکسیداتیو پس از فعالیتهای

کمیاب ضروری در تغذیه انسانها و حیوانات است که به

استقامتی نسبتا شدید طوالنی و فعالیتهای واماندهساز ،افزایش

میکند .این

مییابد و امکان باال رفتن سطح هورمونهای استرسی و افزایش

عنصر از مواد معدنی ضروری میباشد و از بدن در برابر

دمای بدن ( )18و بعضی آسیبهای سلولی بوجود میآید ()10

رادیکالهای آزاد آسیبرسان سلول ،محافظت میکند .استفاده

در مطالعه حاضر اثر مصرف کوتاه مدت سلنیوم بر شاخص

از سلنیوم و وجود آن در رژیم غذایی انسانها و حیوانات ،به

پراکسید هیدروژن (به عنوان یک رادیکال آزاد) و گلوتاتیون (به

دلی پتانسی بسیار سمی و ترس از سرطانزا بودن آن مورد

عنوان شاخص آنتیاکسیدانی) پس از یک فعالیت هوازی

تردید قرار گرفته بود اما به واسطه برخی شواهد مخالف مبنی

واماندهساز روی نوارگردان مورد بررسی قرار میگیرد تا این


بر محافظت سلنیوم از انسان در برابر برخی سرطانها ،این

نکته مشخصتر شود که مکم یاری سلنیوم تا چه حد قادر

نگرش تغییر کرده است ( .)3اعتقاد بر آن است که مکم

است تولید رادیکالهای آزاد پس از فعالیت حاد واماندهساز را

عنوان کوفاکتور آنزیمهای آنتیاکسیدانی عم

تشکی

تعدی نماید؟

رادیکالهای آزاد در طی فعالیت ورزشی ،نقش

غیرمستقیم دارد ( .)6 ,4فعالیت آنتیاکسیدانی سلنیوم به دلی

مواد و روشها

نقش آن در ساخت و عملکرد گلوتاتیون پراکسیدازهای وابسته

تحقیق حاضر یک مطالعه کاربردی است که با توجه به اه داف

به سلنیوم ( )GSHPxمیباشد .مطالعات متعددی نقش سلنیوم را

و استفاده از نمونه های انسانی ،به روش نیم هتجرب ی ب ا ط رح

در پیشگیری از بیماری و برخی از سرطانها تائید میکنند (,15

متقاطع در س ال  1363اج را گردی د .جامع ه آم اری پ ژوهش

ورزش و علوم زیست حرکتی
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سلنیوم در محافظت از سلول در مقاب

استرس اکسیداتیو و

VO2max

محمد اسماعی افض پور و همکاران

حاضر دانشجویان پسر سالم و غیرفعال (بدون شرکت منظم در

به عنوان نمونه خونی گروه کنترل در نظر گرفت ه ش د) .بع د از

فعالیت ها و تمرینات بدنی) دانشگاه بیرجند و موسسه آم وزش

 10دقیقه استراحت ،ش رکتکنن دگان ب ه م دت  15دقیق ه ب ه

عالی ابن حسام بیرجند با دامنه سنی  13تا  25سال بودند .پ س

اجرای حرکات ایستا و پویا به منظور گ رم ک ردن پرداختن د و

اه داف تحقی ق15 ،

سپس پروتک بروس را به اجرا درآوردند .پس از پای ان ی افتن

دانشجوی پسر که معیاره ای ش رکت در مطالع ه ش ام ع دم

این پروتک  0 ،دقیقه راه رف تن روی ن وارگردان ب ا س رعت 2

شرکت در فعالیت ورزش ی م نظم ،ع دم مص رف مکم ه ای

کیلومتر و بدون شیب با هدف سرد کردن اجرا ش د .بالفاص له

یاکسیدانی ،عدم مصرف دخانیات و عدم ابتال به بیم اری را
آنت 

بعد از انجام پروتک بروس ،مرحله دوم خونگیری انج ام ش د

داشتند ،برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند .ب ه منظ ور

(نمون ه خ ونی ب ه عن وان گ روه فعالی ت ح اد) .در ادام ه

یه ای وراثت ی ب ر
تفاوتهای فردی و ویژگ 

از بین بردن نقش

شرکتکنندگان به مدت دو هفته به میزان  255میکروگرم /روز


نتایج ،هر  15آزمودنی ،در یک گروه قرار گرفتند .رژیم غ ذایی

کپسول سلنیوم ( )16ساخت شرکت  CENTURY 21stآمریک ا

پرسشنام ه

شرکتکنندگان ،با

و وضعیت مصرف مکم توسط

را همراه با وعده غذایی مصرف کردند ( .)21 ,25آخ رین روز

یادآمد  28ساعته رژیم غذایی کنترل شد ( .)19س ابقه فعالی ت

بعد از مصرف مکم  ،س ومین مرحل ه خ ونگیری انج ام ش د

شرکتکنندگان نیز با پرسشنامه فعالیت بدنی ع ادتی ب ک

بدنی

(نمونه خوبی به عنوان مصرف مکم ) .آزم ودنیه ا ی ک روز

( )Baecke habitual physical activityم ورد بررس ی و کنت رل

پس از مصرف مکم  ،دوباره پروتک بروس را به همان ترتیب

قرار گرفت (.)13

ذکر شده انجام دادند و چهارمین مرحله خونگیری پس از ای ن

شرکتکنن دگان ب ه آزمایش گاه فیزیول وژی

در یک روز معین،

پروتک تمرینی صورت گرفت (نمونه خوبی به عنوان مکم و

ورزش دانشکده علوم ورزش ی بیرجن د مراجع ه کردن د .ابت دا

فعالیت) .الزم به ذکر است در مرحله آشنایی با پروتک تمرین،

یها از جمل ه س ن ،ق د ،وزن و
یهای دموگرافیک آزمودن 
ویژگ 

در هر مرحله ای از پروتک بروس که فرد متوق ف ش د ،زم ان

اندازهگیری شد .از

روشهای معمول

نمایه توده بدن ( )BMIبا

ثبت گردید و در نوبت تمرینی بعد ،آزمودنی همان زمان را ب ه

واماندهساز در نظ ر گرفت ه

آنجا که پروتک تمرین حاد هوازی

فعالیت پرداخت.

از اعالم فراخ وان و بع د از ش رح کام

اس تاندارد ب روس ب ود

سطح سرمی  H2O2و  GSHبه روش االیزا و با استفاده از کیت

ش ده ب رای ط رح حاض ر ،پروتک

را ب ه اج ر

انسانی شرکت  Zellbioکشور آلمان به ترتیب با حساس یت (0

درآورده و حداکثر اکسیژن مصرفی ( )VO2maxآن ان از طری ق

درونس نجی  CV <3.4%و

میکروم ول و ض ریب تغیی رات

فرمول زیر محاسبه گردید (:)14

برونسنجی  CV <4.2%و حساسیت  5/51میکرومول و ضریب


× VO2max (ml/kg/min) = 14.76 - (1.379 × T) + (0.451
(T²) - (0.012 × T³

درونس نجی  CV~3.1%و ب رونس نجی)CV~4.7%

تغییرات

شرکتکنندگان ب ه منظ ور آش نایی ،ای ن پروتک


یه ا در  8مرحل ه تح ت
پس از یک هفته اس تراحت ،آزم ودن 
عنوان کنترل (بدون مداخل ه) ،اج رای فعالی ت ح اد ،مص رف
مکم  ،و نهایتا مداخله فعالی ت +مکم

م ورد بررس ی ق رار

یها از هر گونه فعالیت بدنی من ع ش دند و از
این دوره ،آزمودن 
آنها خواسته شد که در طول این دوره ،از خوردن مکم ه ای

دارویی و غذایی پرهیز کنند .قب از انجام پروتک تمرین ،اولین
مرحله خونگیری (حالت پایه) به می زان  0س ی س ی از وری د
بازویی به عنوان پیش آزمون اخذ شد (خونگیری در این مرحله

( )01ورزش و علوم زیست حرکتی

دادههای خ ام ،از آم ار توص یفی ب ه منظ ور
جمعآوری 
پس از 
دادهه ا و از آزم ون ش اپیرو  -ویل ک جه ت تعی ین
توصیف 
طبیعی بودن توزیع داده ها استفاده ش د .ب رای مقایس ه مراح
اندازههای تک راری

مختلف مداخله ،از آزمون آنالیز واریانس با
یداری ،آزمون
نوع یک استفاده گردید و در صورت مشاهده معن 
سههای زوجی به کار رف ت .کلی ه عملی ات
 tهمبسته برای مقای 
آماری با نرم اف زار  SPSSورژن  25ب ه اج را درآم د و س طح
یداری در کلیه موارد  p>5/50در نظر گرفته شد.
معن 
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گرفتند .طول این دوره دو هفته بود 84 .ساعت پیش از ش روع

اندازهگیری شد.


تاثیر مکم یاری کواتاهمدت سلنیوم بر پراکسیداسیون هیدروژن

یافتهها
نتایج تحلی آماری آزمون آنالیز واریانس با اندازهگیری تکراری

فعالیت به طور معنیداری کاهش یافت (جدول  3و نمودار .)1

نوع یک (جدول  )2در مورد تغییرات  H2O2نشان داد که پس

عالوه بر این نتایج نشان داد که سطوح  H2O2پس از

سلنیوم ،بین وضعیتهای مورد

مکم یاری و مرحله اجرای فعالیت +مصرف مکم نسبت به

مطالعه تفاوت معنیداری وجود دارد ()F=4/50 ،p=5/551

مرحله اول (کنترل) کاهش غیرمعنیداری پیدا کرده است (به

(جدول  .)1در ادامه ،نتایج آزمون  tهمبسته نشان داد که غلظت

ترتیب  p=5/519و  .)p=5/33از سوی دیگر ،نتایج تحلی

سرمی  H2O2پس از فعالیت نسبت به پیش از فعالیت ،افزایش

آماری آزمون آنالیز واریانس با اندازهگیری تکراری نوع یک در

معنیداری یافته است ( .)p=5/51همچنین طبق آزمون t

مورد تغییرات ( GSHجدول  ،2نمودار  )2نشان داد که پس از

همبسته ،غلظت سرمی  H2O2پس از مکم یاری ()p=5/551

دو هفته مصرف مکم سلنیوم بین وضعیتهای مختلف مورد

و مرحله اجرای فعالیت +مکم ( )p=5/556نسبت به مرحله

مطالعه ،تفاوت معنیداری وجود ندارد (.(f=1/33 ،p=5/23

از دو هفته مصرف مکم

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق ()M±STD
کنترل

تمرین

مکمل

تمرین  +مکمل

پراکسید هیدروژن ()mmol/L

1/30±0/06

1/80±0/06

0/69±0/36

1/16±0/39

گلوتاتیون ()mmol/L

0/10±0/09

0/13±0/00

0/13±0/09

0/11±0/03

جدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری تکراری نوع یک

شاخص

درجه آزادی

آزمون کرویت

ماخلی W

P

مجذور میانگین

F

P

0/001

گلوتاتیون ()mmol/L

0/\703

0/70

3

0/003

1/36

0/361

* نشانه تغییر معنیدار در سطح p˂5/50

ورزش و علوم زیست حرکتی
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پراکسید هیدروژن ()mmol/L

0/76

0/76

3

1/33

8/00

*

محمد اسماعی افض پور و همکاران
جدول  .3نتایج آزمون  tهمبسته در مورد مقایسه  H2O2بین مراحل مختلف مداخله
t

df

P

کنترل

تمرین

-3/31

6

*0/01

کنترل

مکمل

1/03

6

0/17

کنترل

تمرین+مکمل

0/30

6

0/63

تمرین

مکمل

9/61

6

*0/001

تمرین

تمرین+مکمل

3/36

6

*0/006

مکمل

تمرین+مکمل

-1/88

6

0/06

مرحله/وضعیت مداخله

* نشانه تفاوت معنیدار بین دو مرحله در سطح p˂5/50

معنیدار با کنترل در سطح  † ،p=5/51نشانه تفاوت معنیدار با تمرین در سطح  p=5/551و ¥
نشانه تفاوت معنیدار با تمرین در سطح .p=5/550

( )09ورزش و علوم زیست حرکتی
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نمودار  .1مقایسه سطوح  H2O2بین مراحل/وضعیتهای مختلف مداخله * .نشانه تفاوت

تاثیر مکم یاری کواتاهمدت سلنیوم بر پراکسیداسیون هیدروژن

نمودار  .2مقایسه سطوح  GSHبین مراحل/وضعیتهای مختلف مداخله .تفاوت معنیداری
بین مراحل مختلف در سطح  p<5/50مشاهده نشد.

ادهروی با 95
شدت متوسط را که مشتم بر  35دقیقه پی 

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر مکم یاری
کوتاهمدت سلنیوم بر سطوح سرمی  H2O2و  GSHدر


%

VO2maxبود انجام دادند .پس از هر دو پروتک تمرینی،
یداری نکرد
میزان پراکسیداسیون لیپیدی و  H2O2تغییر معن 

آماری مرتبط با

( .)28احتماال شدت پروتک تمرینی به حدی نبوده که باعث

واماندهساز بروس موجب

سطوح  H2O2نشان داد که پروتک

افزایش تولید رادیکالهای آزاد شود .از دیگر نتایج جالب

یشود .نتایج مطالعه کاظمی و
یدار سطوح  H2O2م 
افزایش معن 

تحقیق حاضر این بود که مصرف  18روزه مکم سلنیوم توسط

دانشجویان پسر غیرفعال بود .نتایج تحلی

همکاران ( )1363با این پژوهش همسو است .این محققین
گزارش کردند که فعالیت ورزشی حاد به مدت یک ساعت با
شدت  19تا  29متر بر دقیقه تا رسیدن به واماندگی با افزایش
سطوح سرمی  H2O2همراه است ( .)22در مطالعه بقایی و
همکاران ( ،)1361دویدن حاد زنان ورزشکار به مدت  25دقیقه
با سرعت  12کیلومتر بر ساعت و شیب  0درصد روی
یداری
نوارگردان ،موجب شد سطوح سرمی  H2O2به طور معن 
افزایش یابد ،اما سطوح  TASکاهش پیدا کرد ( .)8وانگ و
همکاران ( )2510نیز اثر یک جلسه فعالیت حاد را بر

H2O2

بررسی قرار دادند و دریافتند که در موشهای نر گروه تمرین
قهای ،محتوی
حاد پس از جلسات تمرینی  125 ،65و  105دقی 
یداری افزایش پیدا کرد ( .)23با این حال،
 H2O2به طور معن 
نتایج پژوهش برون و همکاران ( )2514با مطالعه حاضر
ناهمسو است .در مطالعه مذکور ،ابتدا  13مرد سالم سه ست

در این مراح نسبت به مرحله فعالیت همراه بود که خود دال
بر تاثیر تعدی کنندگی مکم

سلنیوم بر این رادیکال آزاد

یباشد .همسو با نتایج پژوهش حاضر ،پتروویک و همکاران
م
( )2519اثر مکم دهی منیزیوم را بر آسیب  DNAبازیکنان
راگبی و افراد غیرفعال مورد بررسی قرار داده و مشاهده کردند
که پس از  8هفته مکم دهی ،میزان  H2O2به عنوان یک عام
برسان  DNAدر هر دو گروه بازیکنان راگبی و
آسی 
دانشآموزانی که سبک زندگی غیرفعال دارند ،به طور

ییابد ( .)20سزتو و همکاران ( )2513اثر
یداری کاهش م 
معن 
کوتاهمدت آب پرتقال را بر آسیب  DNAناشی از

مکم دهی
 H2O2مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که سطوح
یداری
 2 ،H2O2ساعت پس از مصرف مکم  ،به طور معن 
ییابد ( .)29همچنین کارفاگنا و همکاران ()2510
کاهش م 
یمدت میزان پیرووات و
کردهاند که ورزش طوالن 

گزارش

ادهروی کردند و بین هر ست
پنج دقیقهای با % VO2max 45پی 

ماالت که باعث آزادسازی  H2O2از کبد ،قلب و عضله

ادهروی با شدت % VO2max 35در نظر گرفته
پنج دقیقه ،پی 

میشوند را افزایش میدهد اما مصرف مکم

شد .پس از یک هفته دوباره این گروه تمرین تداومی هوازی با

میتواند میزان  H2O2آزاد شده را پایین بیاورد ( .)23همانطور

ورزش و علوم زیست حرکتی
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تولید شده در میتوکندری عضالت اسکلتی موشها مورد

یدار
گروههای مکم و فعالیت +مکم  ،با کاهش معن 

H2O2

محمد اسماعی افض پور و همکاران

که مطالعه حاضر نشان داد به دنبال مکم یاری سلنیوم سطوح

یکند.
درون سلول ،از اکسیدشدن مضر در سلول جلوگیری م 

 H2O2در مراح مکم و مکم  +فعالیت کاهش یافت ،اما

چهار آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز ( GPX1کالسیک،

یدار نشد .مطالعه
این کاهش نسبت به وضعیت کنترل معن 

دستگاه گوارش GPX3 ،پالسما و  GPX4فسفولیپید

ساوری و همکاران ( )2512در تاثید این یافته حائز توجه است.

هیدروپراکسیداز) به عنوان بخش مهم و اساسی سلنوپروتئینها،

این محققان نقش سلنیوم را در استرس اکسیداتیو ایجاد شده

واکنشهایی را کاتالیز میکنند که در نهایت باعث غیرفعال

آنها بیان کردند که در
پس از ورزش مورد مطالعه قرار دادند .

 H2O2و

حالت استراحت مکم

شدن گونههای اکسیژن فعال از جمله

GPX2

سلنیوم بر سطح مالوندیآلدئید،

هیدروپراکسیدهای آلی میشود ( .)3آنزیمهای مفید دیگری نیز

سوپراکسیددیسموتاز ،گلوتاتیون اریتروسیت و ظرفیت

آنها سلنیوم به عنوان یک
در بدن وجود دارد که در مرکز فعال 

یاکسیدانی تام نسبت به داورونما تاثیری ندارد در حالی که
آنت 

عام

اءکننده
یکند .سلنوآنزیم احی 
م

پس از فعالیت ،مکم گیری سلنیوم هر چهار فاکتور ذکر شده را

تیرودوکسین یک نمونه از این آنزی مهاست که نوکلئوتیدها را

نسبت به گروه دارونما کاهش داد ( .)12این مطالعه هم مانند

در سنتز  DNAکاهش داده و اکسایش -کاهش درون سلولی را

برجستهای

یدهد که سلنیوم نقش بالقوه و
مطالعه حاضر نشان م 

واکنشهای اکسایش

یکند ( .)31یکی از بهترین
کنترل م 

کالهای آزاد تولید شده پس از ورزش
در کاهش سطوح رادی 

کاهش ،واکنش کاهش  H2O2و تخریب لیپید و فسفولیپید به

و همکاران ( )2511در مطالعه خود

یباشد .این واکنش به وسیله
یخطر آب و الک م 
محصوالت ب 

کالهای آزاد تولید شده به دنبال ورزش شنا
نشان دادند که رادی 

یشود که به سلنیوم وابسته
خانواده هیدوپراکسیدازها انجام م 

موشها ممکن است به وسیله سلنیوم خنثی یا متعادل شود

در

یباشد ( .)3این نوع واکنش با کمک به حفظ غشاء احتمال
م

(.)24

ومولکولهایی مانند لیپیدها،

پیشرفت خطر اکسایش بیشتر بی

دارد .به طور مشابه ،آکی

کاهش اکسیداتیو عم

یکنند که فعالیت ورزشی شدید استرس
پژوهشها اذعان م 

یدهد ( .)32محافظت از
نها و  DNAرا کاهش م 
لیپوپروتئی 

اکسیداتیو را افزایش میدهد و در صورتی که دوز و دوره

سلول در برابر فشار اکسیداسیون و تشکی رادیکاه های آزاد

یاکسیدانی به درستی اتخاذ شود ،تولید
مصرف مکم های آنت 

در طی ورزش به عنوان عم غیرمستقیم ،اما قاب توجه مکم

یشود (.)26
م

سلنیوم شناخته شده است ( .)33بر اساس مطالب بیان شده

افراد غیرورزشکار سازگاری مناسبی نسبت به فعالیتهای

یتوان گفت اگر بدن به لحاظ سطح عنصر سلنیوم و دیگر
م

ورزشی ندارند و این موضوع میتواند تولید رادیکالهای آزاد

عناصر دخی در وضعیت تغذی های مطلوبی باشد ،سوپراکساید

را در آنها نسبت به افراد تمرین کرده افزایش دهد .در مطالعه

توسط آنزیم سوپراکساید دیسموتاز که حاوی روی است به

حاضر سطوح رادیکال آزاد  H2O2در مرحله مصرف مکم و

H2O2تبدی شده و سپس توسط آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز یا

مرحله مصرف مکم  +فعالیت نسبت به مرحله فعالیت ،به طور

کاتاالز این ماده به آب تبدی

یشود ( .)33تاکنون اثر
م

یداری کاهش یافت .حتی این کاهش در گروه مصرف
معن 

مکم یاری سلنیوم بر سطوح  H2O2بررسی نشده است اما

رادیکالهای آزاد ناشی از تمرین حاد تعدی

مکم

نشاندهنده

نسبت به مکم  +فعالیت بیشتر بود که

طبق نتایج پژوهش حاضر به نظر میرسد که مصرف مکم

عبارت دیگر ،مصرف مکم سلنیوم در مدت  18روز ،توانست

رهاسازی  H2O2را کاهش داده و بدین صورت ،تاثیر مطلوبی

آزمون

بر میزان  ROSتولید شده ناشی از فعالیت ورزشی حاد داشته

یباشد
بروس را تعدی کند .سلنیوم جزء اصلی سلنوآنزی مها م 

باشد .

نها ،اسید آمینه سلنوسیستئین بوده و به
مهمترین این پروتئی 
که 

اندازهگیری تکراری نوع یک

نتایج آزمون آنالیز واریانس

یکند ( .)35سلنیوم به
عنوان عام اکسایش و کاهش عم م 

کوتاهمدت سلنیوم بر سطوح سرمی

نشان داد که مکم یاری

عنوان کوفاکتور برای کاهش آنزیمهای حیاتی گلوتاتیون

گلوتاتیون دانشجویان پسر غیرفعال متعاقب اجرای پروتک

پراکسیدازها شناخته شده است که نقش کلیدی در همه

یداری ندارد .با این حال ،همچنان
واماندهساز بروس تاثیر معن 


بافتهای زنده دارد .این آنزیم ،با کاهش دادن پراکسیدهای


یگردد ،گلوتاتیون پس از اجرای
که از نمودار  2استنباط م 

( )04ورزش و علوم زیست حرکتی
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یباشد .به
یاکسیدانی م 
کارآیی مکم سلنیوم در تقویت دفاع آنت 

سلنیوم به عنوان یک مکم

میزان رادیکالهای آزاد تولید شده ناشی از پروتک

یتواند میزان
یاکسیدان ،م 
آنت 

تاثیر مکم یاری کواتاهمدت سلنیوم بر پراکسیداسیون هیدروژن

پروتک بروس رو به کاهش گذاشته ،اما تمای به افزایش آن

یداری را نشان نداده است .عالوه بر
این شاخص تغییر معن 

یشود .در
پس از مصرف  18روزه مکم یاری سلنیوم دیده م 

این ،البوشی و همکاران ( )2510و لیو و همکاران ( )2519در

یها پس از  3هفته
مطالعه ساوری و همکاران ( )2512آزمودن 

دادهاند که مصرف مکم سلنیوم غلظت و
مطالعه خود نشان 

مصرف مکم سلنیوم ( 255میکروگرم سدیم سلنیت در هر

فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز را افزایش میدهد .این افزایش

روز) ،به مدت  35دقیقه با  35درصد  VO2maxروی تردمی

باعث میشود زمانی که تولید رادیکالهای آزاد بر اثر یک

دویدند و مکم یاری سلنیوم (مشابه بانتایج ما) ،تغییر

فعالیت شدید افزایش پیدا میکند ،گلوتاتیون بیشتری برای

یداری در سطوح  GSHو  SODایجاد نکرد ( .)12به نظر
معن 

خنثی کردن این گونههای واکنشی در دسترس باشد (.)34 ,30

محسوس GSH

از طرف دیگر ،کاهش گلوتاتیون پس از یک جلسه فعالیت حاد

کافی نبوده است .در پژوهش دورانتی و همکاران (18 ،)2514

واماندهساز میتواند به دلی مصرف آن توسط عضالت

هوازی

مرد جوان به مدت  2هفته دو عدد کپسول کوئرستین را در

اسکلتی باشد که خود باعث میشود گلوتاتیون کمتری از عضله

تمرین

خارج شود ( .)36سازو کار دیگر ،جریان کبدی  GSHطی

اکسنتریک ( 9تا  15ست با  15تکرار و بین هر ست  35ثانیه

فعالیت ورزشی میباشد .بر اثر تحریک افزایش سطوح

استراحت ،حرکت خم کردن آرنج) توسط آزمودنیها انجام

گلوکاگن و وازوپرسین ،کبد میتواند  GSHرا از اسیدهای آمینه

افتهها سطوح پراکسیداسیون لیپدی کاهش یافت ،اما
شد .طبق ی 

دریافتی به شک

غذا و همچنین از طریق اسیدهای آمینه

یاکسیدانی و هموستاز  GSHتغییر
فعالیت آنزیمهای آنت 

درونزا تهیه کند و بیشتر آن را به صورت  GSHوارد جریان


گزارشهای فوق ،نتایج

معنیداری نکرد ( .)38علیرغم

یمدت باشد ،ذخایر
خون کند .در صورتی که فعالیت طوالن 

میرسد که شدت پروتک تمرینی برای کاهش

روز دریافت کردند .سپس یک جلسه پروتک

ناهمسویی نیز وجود دارد .در مطالعه البوشی و همکاران

 GSHکبدی کاهش یافته و در نتیجه GSH ،خون کاهش

سلنیوم (5/1

کاهش GSH

( ،)2510موشها به  8گروه کنترل ،مکم

مییابد ( .)36از این رو به نظر میرسد کبد نیز در

یگرم بر لیتر) و
یگرم بر کیلوگرم) ،مکم کادمیوم ( 85میل 
میل 

یرسد
پس از آزمون بروس دخی باشد .به طور کلی ،به نظر م 

گروه مصرف مکم سلنیوم +کادمیوم تقسیم شدند .پس از 35

یمدت بوده و باعث
پروتک تمرینی مطالعه حاضر هم طوالن 

روز مکم یاری نتایج نشان داد که فعالیت  CAT ،GSHو

کاهش ذخایر کبدی  GSHشده و هم  GSHتوسط عضالت

 GPXدر گروه مصرف مکم سلنیوم افزایش یافت (.)30
همانطور که گفته شد به دنبال فعالیت بدنی شدید سطح
رادیکالهای آزاد تولید شده افزایش پیدا میکند و به دنبال آن

کالهای آزاد را پایین بیاورد و
فعال مصرف شده تا سطح رادی 
یرسد مکم سلنیوم توانست سطوح سلنیوم
همچنین به نظر م 
را تقریبا به غلظت قب از فعالیت

برساند.

واکنشی وارد عم میشوند .گلوتاتیون اکسیداز که بخش مهمی

جلسه پروتک بروس تا حد واماندگی سطوح سرمی  H2O2به

از سیستم دفاع آنتیاکسیدانی بدن میباشد ( ،)33 ,39به منظور

طور معنیداری افزایش و سطوح سرمی  GSHکاهش

از بین بردن اثر رادیکالهای آزاد تولید شده از فعالیت ورزشی

یداری داشت اما پس از مصرف مکم سلنیوم ،سطوح
غیرمعن 

حاد ،گلوتاتیون احیا را به گلوتاتیون اکسید تبدی میکند ،به

یداری
یدار و سطوح  GSHافزایش غیرمعن 
 H2O2کاهش معن 

این ترتیب گلوتاتیون بیشتری برای خنثی کردن رادیکالهای

پیدا کرد .به نظر میرسد مکم یاری سلنیوم با بهبود سیستم

یکنیم که
آزاد مصرف میشود ( .)15طبق نتایج مشاهده م 

یتواند رادیکالهای آزاد تولید شده بر اثر
یاکسیدانی ،م 
دفاع آنت 

یداری داشته
سطوح گلوتاتیون به دنبال فعالیت کاهش غیرمعن 

فعالیت حاد را در افراد تمرین نکرده تعدی

نماید .انجام

که با مصرف مکم سطوح آن رو به افزایش گذاشته است.

گروههای بیشتر و دستکاری

مطالعات بیشتر با در نظر گرفتن

شاید در مطالعه حاضر گلوتاتیون مصرف شده ،تا سطوح

شدت فعالیت و دوز مکم  ،به منظور درک بهتر نتایج و میزان

رادیکال آزاد  H2O2را پایین بیاورد .بدین ترتیب سطوح سرمی

یرسد.
تاثیرگذاری سلنیوم الزم و ضروری به نظر م 
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Abstract
Introduction: Intense exercise damages tissues and disturbs
some cellular processes through oxidative stress and
antioxidants can modulate intense exercise-induced oxidative
stress. The aim of the current study is to examine the effect of
short-term selenium on serum hydrogen peroxide (H2O2) and
Glutathione (GSH) supplementation of inactive male university
students, following a session of acute exhaustive aerobic
training.
Methods: The present study is a semi-experimental study with a
cross-sectional design, which was conducted at the laboratory of
the University of Birjand in the year 1397. 10 inactive male
university students at the average age of 18.60 ± 0.84 and BMI
of 21.38 ± 3.61 ml/kg/min were randomly selected for this
research. The 10-member group attended four stages, called
control,
training,
supplementation,
and
training
+
supplementation group, in a cross-sectional way. The training
protocol which has been used in the test was Bruce Protocol.
After attending one training session, the subjects took selenium
supplementation in the form of capsules (200 mg daily) for 14
days. Immediately after the training, the blood samples were
taken from arm vessels and was analyzed. For the determination
of the normal distribution of data, the Shapiro-Wilk test has been
employed. Then an analysis of variance repeated measure test
and dependent t-test were used for extraction of results at the
significant level of p<0.05.
Results: The results showed that following acute exhaustive
aerobic training, H2O2 serum levels have increased significantly
(p=0.01) and then significantly decreased (p=0.001) by taking
selenium supplementation for 14 days (p=0.001); however, after
training and selenium supplementation, GSH serum levels did
not show any significant changes (p=0.27).
Conclusion: Since taking selenium supplementation for 14 days
could significantly decrease the high H2O2 levels, following a
session of acute exhaustive aerobic training, it seems that this
supplementation can have a positive effect on the oxidative
stress, caused by acute training
.Key Words: Oxidative stress, Selenium, Peroxide Hydrogen,
Glutathione, Acute aerobic exercise.
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