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 چکیده 
نه هدف: زمی عال و  مل يهواز يهاتیف یاهی هايو مک هت کنترل  يعنوان ابزاربه گ کاهش ج از  ياریبســـو 

سیداتیو از جمله هايماریب سترس اک شی از ا ستند. مطرح يویر يهايماریبي نا سی نیهدف ا ه  8 ریتأث پژوهش برر
شن يهواز نیهفته تمر س يهاشاخص یبر برخ زیو مکمل بذر گ سترس اک  يرت ها هیبافت ر ATPو مقادیر  ویداتیا

 .بود دروژنیه دینر مسموم شده با پراکس
عداد  ها:روش بالغ نژاد و ییموش صـــحرا 42ت تارینر  یت، مســـموم، گروه کنترل 7به  یطور تصـــادفبه ســـ

سموم شنیز (مکمل mg/kg  5+یتم صاره گ سموم)، 1ع شنیز (مکمل mg/kg10+ یتم صاره گ سموم، )2ع + یتم
جلسه  5هفته ( 8. مداخالت شامل شدند میتقس 2مکمل  +تمرین+ یتمسموم ،1 + مکملتمرین+ یتمسمومتمرین، 

ــاره بذر و تزریق دقیقه 60به مدت  گردان نوارروي دویدن در هفته)  نیتمر ــنیز عص  10 و mg/kg 5  با دوزهاي گش
ستفاده از   PABو  ATP،MDAي هاشاخص ی. غلظت بافتبوددو هفته  یط با  هادادهي ویژه ارزیابی و هاتیکبا ا

 .شد لیتحل و هیتجز 05/0 معناداريدر سطح  راهه دو واریانس تحلیل آزمون
ریوي را بصــورت  PABرا بصــورت معناداري افزایش و غلظت  ATPغلظت هشــت هفته تمرین هوازي  نتایج:

دریافت  از طرفی تنها. )<0,05P(نداشت  MDA)؛ در حالیکه اثر معناداري بر شاخص P>05/0معناداري کاهش داد (
mg/kg10 شنیز صاره گ شد ( PABو کاهش معنادار  ATPغلظت  معنادار شیباعث افزاع  ).P>05/0در بافت ریه 
ــن با دوزهاي يهواز نیتعامل تمر ــاره بذر گش کاهش معنادار غلظت و  ATPغلظت  افزایش معنادار موجب زین زیعص
MDA  وPAB ) 05/0گردید<P.( 
، بیشــترین اثر هنگام تعامل تمرین هاشــاخصبرخی  تیاثر مســموم لیتعدعلی رغم تأثیر مداخالت در  گیري:نتیجه

 دوزهاي باالي عصاره گشنیز مشاهده گردید.هوازي و 

 : هاواژه دیکل
ـــیــد هیــدروژن  ، پراکس

،  اکســـیــداتیو اســـترس
فات يتر آدنوزین  ، فســـ
 بذر گشنیز، تمرین

 

ــر برانحقوق  یتمام  يش
ــک ــگاه علوم پزش  یدانش

یه یدر بت ح محفوظ   تر
 است.
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 مقدمه 

 يهاگونه التیتعادل در تشـکبا برهم زدن  1اسـترس اکسـیداتیو

 تغییرات بروزباعث  یدانیاکسیآنت دفاع ستمیو س 2ژنیاکسفعال 

ــلول ــاختار س ــودیها مبالقوه در س  يهاکالیمعموالً راد .)1( ش

ـــ ـــوپراکس ی ،)-2O( دیس ـــ  يهاکالیراد، 3دروژنیه دپراکس

ــیه ــOH( لیدروکس  ROS گونه هاي) از O2منفرد ( ژنی) و اکس

عنوان به توانندیم ریپذواکنش يهاگونهاین . شــوندیم محســوب

تحت ها را سلول زیو تما ریژن عمل و روند تکثبیان کننده اصالح

ند ( تأثیر هایفرا رونیااز  .)2قرار ده عال شـــدن  ییند ند ف مان

صبی يهايماریب ی و انواعسیرونوهاي فاکتور  ،یعروق ی، قلبع

 لیداخل ســلو تولیدي ROS ســطوحســرطان به  یی وزاجهش

 . )3( دارد یبستگ

ـــ ـــ يهاگونه نیترياز قو یکی دروژنیه دیپراکس  ژنیفعال اکس

ــت که محققان از آن به ــباس ــازهیعنوان روش ش ــترس  يس اس

مطالعات  طبق. کنندیاســـتفاده م هایآزمودن در بدن ویداتیاکســـ

ــــان ماده یوانیو ح یانس جب  این  جاد مو ند  یاختالالتای مان

ـــ ـــیپراکس ـــفول ونیداس ـــا د،یپیفس آلفا  شو کاه ولیت شیاکس

ـــودیتوکروفول م ـــلول يری). قرارگ4( ش در ریه اپیتلیال  يهاس

ـــ ریمقاد برابر ـــدنباعث  تواندیم دروژنیه دیپراکس  مختل ش

این  شود.تغییرات گسترده  ی و ایجاددانیاکسیآنت یدفاع ستمیس

از جمله  يویر عارضـــه نیچند يولوژیزیدر پاتوف مکانیســـم ها

 کنندیشرکت م هیحاد و سرطان ر یسندرم تنفس ،يویر بروزیف

 4دیپیل ونیداســـیپراکســـ، ســـنجش میزان افزایش رونیااز  .)5(

شاخص غبه ستقیعنوان  از  یکی وآزاد  يهاکالیراد تیفعال میرم

 .)6( داردکاربرد  ویداتیاسترس اکس یاصل يامدهایپ

هادیگر از  ندازه يبرا توانیکه م یمهم يفاکتور  ي میزانریگا

 و  دیتول دن استفاده کرد، ارزیابی توازندر ب ویداتیاکس استرس

                                                      
 
 
 

1- Oxidative Stress 
2-Reactive Oxygen Specie (ROS) 
3-Hydrogen peroxide (H2O2) 

 

 

نه ـــ يهاحذف گو ـــگر اکس حت عنوان توازن پرو  ژنیواکنش ت

س سیآنت _ دانیاک سایا  5دانیاک  یسلول اءیاح شیعامل تعادل اک

ها با برهم زدن تقابل ســیتوکروم مســمومیت. همچنین )7اســت (

میتوکندریایی، میزان انرژي سلولی  ATPدرگیر در تولید  cهاي 

ـــم. دهندیمرا تحت تأثیر قرار  ـــدماتجهت کاهش  ارگانیس  ص

 دانیاکسیآنت چندیناز  است ناچار ،یاکسایش تولیدات از ناشی

ي آزاد هاکالیراددر این بستر  .استفاده کند غیرآنزیمی و آنزیمی

 شــامل کاتاالز یدانیاکســیآنت دفاعتوســط ســیســتم تا حدودي 

)CAT(، سید سموتاز  سوپراک سیداز گلوتاتیون)، SOD(دی  پراک

)GPX (ـــیآنت و با هادانیاکس ند پایین مولکولی وزني   مان

ـــودیم خنثی Cو E ،  Aيهانیتامیو ی . با این)8( ش  افتنحال 

سیتعادل آنت یابیباز يهاراه بهترین  يریشگیمنظور پبه یدانیاک

ش يهايماریو درمان ب ستر ینا س ساز ا به  يضرور ویداتیاک

 .رسدینظر م

ي هاتیفعالناشی از  ویداتیاکس يهابیآس میزانبراساس شواهد 

 نیتمر تیوضــع ،آن مدت و شــدت ،فعالیت نوع به بســتهبدنی 

شانگرها و) يمبتد ای دهیدآموزش( کننده  شدهیابیارز خاص ين

ستا  ).9( ابدییم کاهش ای شیافزا با  يهواز يهاتیفعالدر این را

ـــیآنت يهامیژن آنز انیبر ب ریتأث تراکم  شیباعث افزا یدانیاکس

سموم یحفاظت يهايسازگار جادیو ا یرگیمو  تیدر مقابله با م

ـــومی ییایتوکندریم قادیر .)10د (نش عال  يهاگونه در واقع م ف

ـــیژن  ـــتقاکس ـــرعت متابول یمیارتباط مس ـــمیبا س ي، هواز س

آن در بدن  یعضــالت و محصــوالت فرع ویداتیاکســ يندهایفرآ

سان   و) مدت* شدت( ورزش حجم ظاهراً از طرفی). 11( داردان

ــ ــتمیس ــیآنت یدفاع س ــطه ناکارآمد یدانیاکس ــل يهاواس  یاص

 زین متوســط ای کم يهاشــدت یحت و بوده یشــیاکســا اســترس

 

 

 

4-Malondialdehyde (MDA) 
5-Prooxidant- Antioxidant Balance (PAB) 
 
 

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-5038-en.pdf
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شان  رابطه نیا در). 12, 9( دنشو عوارض جادیا باعث تواندیم ن

ــت که ــده اس ــدت با ینتمر داده ش  لیتردم يبرو مختلف يهاش

 را کل یدانیاکسیآنت تیظرف د،یپیل ونیداسیپراکس در رییتغ بدون

 يهاتیفعالمطلوب  اثرات انگریب جینتا يبندجمع .دهدیم شیافزا

ــــاخصبرخی  در یجبران التیتعــدي در ایجــاد هواز  يهــاش

ــ ــوپرمانند  ویداتیاکس ــاس ــموتازید دیکس  ونی، گلوتات)SOD( س

اســت.  تیمســموم متعاقب) CAT( کاتاالز و) GPx( دازیپراکســ

یل  بد با ت ها  نقش  يفایبه ا 2O و O2Hبه   2O2Hاین آنزیم 

 دنپردازیم ویداتیاکس يهابیدر برابر آس یدر دفاع سلول يدیکل

ـــان مطالعات مرور نحال،یا با .)13(  در مطالعات کمبود دهندهنش

ـــاخص راتییتغ بر يهواز ناتیتمر اثر رابطه با و ATP يهاش

MDA  وPAB پراکسید با شده مسموم یوانیح يهامدل يویر 

 يهامکمل ي اثراتمطالعات متعدد گرید ياز سو. است هیدروژن

س ای يریشگیپ در ی رااهیگ س يهابیکاهش آ سترس اک  ویداتیا

ی با نام علم زیگشــن ها بذرآن نیتر. یکی از مهماندکردهبررســی 

ــاتیوم اندرومیکور ــت که  6س کافور، ژرانیول،  ترکیباتداراي اس

ندینر، کریندرنس  ندین، دي هیدروکورا یدها و A-Eکری ، فالونوئ

ــت يهاروغن ــروري اس ــیآنت .)14( ض در  موجود يهادانیاکس

ـــاره ا ندیم اهیگ نیعص کاهش  H2O2 ریتکثمیزان  توا با  ورا 

ـــ ياثرگذار ـــپاز هايریبر مس ـــلولدرون 3-کاس و آپوپتوز  یس

عالوه بر  .)15( دیرا مهار نما یســرطان يهاســلول ،يتوکندریم

ــد داین برخی مطالعات به اثرات  ــد م ،یابتیض ــد  ی،کروبیض ض

شاره و از  فشارخونضد  ی ودمیپیل سیصرع، ضد د این گیاه ا

ـــبمحافظت عنوانبهآن  نده عص ندبردهنام  یکن با  یقیدر تحق .ا

 شیاافز زیو مصرف عصاره دانه گشن يهواز نیموضوع اثر تمر

و  ســموتازید دیتام، ســوپراکســ دانتیاکســیآنت مقادیر داریمعن

ــد  دیآلدئ يمالون د زانیم يداریکاهش معنو کاتاالز  گزارش ش

ــرف ،از طرفی ).16( ــاره مص ــت  این عص ــ درممکن اس  یروش

ته ـــ عث دوز به وابس ها در مختلف راتییتغ جادیا با  يپارامتر

 اثرات یبررســ ،رونیا از. شــود تیمســموم متعاقب یشــیاکســا

مداخالت آن مختلف يدوزها مل تمر یدر   يهواز ناتیکه شـــا

                                                      
Coriandrum sativum -1 

ــودیم مرور مطالعات  .کندیمکمک  ندهایفرآ نیبه درك بهتر ا ش

ـــان ممتغیرهاي این پژوهش  نهیدر زم  ناتیکه اثر تمر دهدینش

، MDA ویداتیاکس يهابر شاخص زیو عصاره بذر گشن يهواز

ATP  وPAB شده با آب يهامدل سموم  سم شخص  ژنهیاک نام

ست ستاا سی اثرات منفرد این  . در این را برخی مطالعات به برر

فاده اکپارچهمتغیرها پرداخته و اطالعات ی ـــت ي در رابطه با اس

همزمان این مداخالت در دسترس نیست. این احتمال وجود دارد 

شندوزهاي  که با ترکیب و تمرین هوازي به نتایج بهتري در  زیگ

ست پیدا کرد.  رابطه با کاهش عوارض سمومیت در بافت ریه د م

و  زیاثر مکمل بذر گشــن یلذا هدف از پژوهش حاضــر، بررســ

ـــانگرها يهواز نیتمر ـــ يبر نش ـــترس اکس ه یبافت ر ویداتیاس

 . باشدیم دروژنیه دیمسموم شده با پراکس يهارت

 هاروش 
ضر  شیوهپژوهش حا  42براي این منظور  .شد انجام تجربی به 

 200-220 یبیبا وزن تقر ســتارینر بالغ و ییموش صــحراســر 

 ،گروه کنترل 7 در یتصــادف بصــورتهفته  10-12گرم و ســن 

شده،  سموم  سمومم شنیز (مکمل  mg/kg5 + یتم صاره گ ، )1ع

سموم شنیز (مکمل  mg/kg10  +یتم صاره گ سموم)2ع + یت، م

+ یت، مسموم1+ مکمل تمرین هوازي+ یت، مسمومتمرین هوازي

س 2 + مکملتمرین هوازي سه کیبه مدت  و میتق  يهاهفته در قف

صوص با جنس پل شفاف و کف دارا یمخ شه يکربنات   يهاترا

ماي یچوب زیتم جه ســــانت 24تا  22 محیطی با د  و گرادیدر

ساعته نگهداري  12چرخه روشنایی در درصد  55تا  50رطوبت 

ــدند ــورت  طول یک درهدف  يهاگروه . در ادامهش  کیهفته بص

وزن  لوگرمیک هر يبه ازا گرمیلیم 100 تزریقبا  انیروز در م

راست مسموم  يپا یصفاق ریز قیتزراز طریق  ژنهیاکسبدن آب

  ).17( شدند

با جهت آشــنایی  هایآزمودن ،بعد از پایان مدت زمان ســازگاري

صــنعت  شــرویشــرکت پ( واناتینوارگردان حروي  تینحوه فعال

سه 5 )2014مدل  سرعت  دقیقه 40تا  20به مدت ( هفته در جل با 

برنامه  د.راه رفتن بروي آن )شیب صفر درجه متر بر دقیقه و 15
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ــامل  ی گروه هاتمرین ــه در هفته) دویدن روي  5هفته ( 8ش جلس

ـــرعت  دقیقه در هر  60متر در دقیقه به مدت  20نوارگردان با س

. عمل سرد کردن نیز در انتهاي هر بود صبح)10تا  8جلسه (بین 

 .ش پلکانی سرعت در انتهاي تمرین انجام شده استبا کاهجلسه 

ما گروهي هایآزمودن له آز مداخ نهچیه شیکنترل در طول   گو

  .)18شـــدند ( ينداشـــته و درون قفس نگهدار یورزشـــ یتیفعال

ـــن هیجهت ته بذر گش ـــاره  ـــن زیعص بذر گش تدا  از  یرانیا زیاب

ـــخرده يهامغازه ـــتفاده از  يداریخر یفروش ـــتگاه و با اس دس

 شده گرم بذر پودر 100در ادامه شد.  لیبه پودر تبد کنمخلوط

محلول  و قرار گرفتمتانول  تریلیلیم 150ساعت در  24به مدت 

بار دو  7واتمن فیلتر 441به دســت آمده از طریق کاغذ شــماره 

شد شده  .فیلتر  ستخراج  تبخیر الکل در دماي جهت سپس مایع ا

ـــانت 50 رفت. در نهایت با کمک حمام آب قرار گ گرادیدرجه س

ــکاتور تمام رطوبت مخلوط گرفته و ــتگاه دیس ــاره بذر دس  عص

 یط. این دوزها به دست آمد گرمیلیم 10 و 5با دوزهاي  گشنیز

از وزن  لوگرمیهر ک يبه ازا هدف يهاگروه واناتیدو هفته به ح

 .)16( دش زیگاواژ تجوبدن بصورت 

، زیگشن عصاره دریافتو  نیتمرجلسه  نیساعت پس از آخر 48

ـــحرا يهاموش تام ییص با  هوشیب 30تا  mg/kg50  نیبا ک و 

سرو شده  هیاز ر .شدند یگردن قربان هیاز ناح 8کالیروش  جدا 

ـــرنگ  با هر آزمودنی  آمد وبه عمل  يریگخون يتریلیلیم 5س

ـــپس  ـــوص با ن يهاوپیوارد تس ـــد عیما تروژنیمخص . این ش

ــانت 30 يمنها زریدر فر هانمونه ــد و  ينگهدار گرادیدرجه س ش

 هاشاخص یغلظت بافت سنجش ،یکاف زانیسرم به م هیبعد از ته

االیزا و  روش بهید ئلدآلون دي امیزان م .انجام شد ریز روشبه 

بر  .شــد محاســبه Minneapolis, MN, USAبا اســتفاده از کیت 

ـــاس لیتر کرویم 150خونی يهانمونهي آورپس از جمع ،این اس

ــید اتیلن دي ــتیک اس ــافه وي هابه نمونه آمین تترااس  خونی اض

 دقیقه سانتریفیوژ 7دور در دقیقه به مدت  2700سپس با سرعت 

 ها جدا و هاي سطحی از اریتروسیتالیه پالسما و در ادامه شد.

ــدازهجهــت  ــه کــار  MDA يریگان بی رفــت. ب ــا براي ارزی

                                                      
1- Whatman 
2- Cervical dislocation 

یون  هــاپرواکســـیــدان ت لیــل و TMBاز کــا ــه د گیب ي هــایژ

در یک در این روش  نوري آن اســتفاده گردید.یی ایمیالکتروشــ

ها به کاتیون  گرواکسیدان لهیوسبه زارنگ TMBواکنش آنزیمی 

ید و ـــ ـــط  رنگی اکس یایی توس ـــیم یک واکنش ش ـــپس در  س

نی حدر ادامه یک من .تبدیل شد رنگیبه ترکیبی با هدانیاکسیآنت

 دیپراکســـاز  درصـــد 100صـــفر تا ي هااســـتاندارد با نســـبت

سید اوریک  250 ،هیدروژن میلی موالر  3میکرو موالر همراه با ا

 دانیاکسیآنت –دانینسبت پراکس ریمقاد فرایند نیدر ا رسم شد.

)PAB حدهاي ید  HK) در وا ـــ جذب پراکس ناي درصـــد  بر مب

جهت ســنجش میزان . هیدروژن در محلول اســتاندارد بیان شــد

ATP ـــلول مدل ي هاتینیز از ک یدرون س یابی   1661KAارز

ـــد. در این روش فاده ش ـــت ـــیفراز  اس میزان فعالیت آنزیم لوس

سترايي هامحلول سوب در  هانمونهکیت به  موردنظر با افزودن 

تعیین  TIANLONGشرکت  Biolum lllمدل  دستگاه لومینومتر

نســبت  ATPبا میزان  دشــدهیتول شــدت نور. در این روند گردید

 .)19( شودیمبیان  μM/Lحد وا صورتبه و مستقیم دارد

ي هاشاخصاز  هادادهجهت توصیف  ،اطالعات يآورپس از جمع

ـــتاندارد و به نیانگیم مرکزي  یعیطب نییمنظور تعو انحراف اس

ستفاده شد. لکیو -روپیها از آزمون شاداده عیبودن توز  يبرا ا

ــ ــموم ياثرات القا یبررس ــت از آزمون  H2O2با  تیمس تی تس

ستقل س و براي م ض یبرر  انسیوار لیپژوهش از تحل يهاهیفر

ـــد.  LSD یبیدوراهه و آزمون تعق ـــتفاده ش  يهااتیعمل هیکلاس

ـــتفاده از نرم يآمار ـــخه  SPSSافزار با اس ـــطح و در  22نس س

 . دیگرد انجام 05/0 يداریعنم

 نتایج 
سمومیت هاي مربوط به گروهداده لیتحل و هیتجز سالم و م هاي 

طور به2O2H نشــان داد که القاي ســمیت با  1در جدول شــماره 

باعث کاهش غلظتمعنی ظت   ATPداري  و  MDAو افزایش غل

PAB .ست شده ا ساس نتا در بافت ریه  ست آمده،  جیبرا  8به د

 10و  )ES، 044/0P=، 595/11=F=340/0ي (هواز نیتمرهفتـه 
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ن گرمیلیم ــــاره بــذر گشـــ ، =ES، 032/0P=396/0( زیعص

028/12F=( غلظت  شیباعث افزاATP همچنین  د.ش هیدر بافت ر

 بر يداریاثر معن زیو عصـــاره بذر گشـــن يهواز نیتعامل تمر

ـــت ATPغلظت  . )=ES ،008/0=P، 789/17F=570/0( بافت داش

مشـــاهده  یمصـــرف يدوزها ینب داريتعامل تفاوت معناین در ا

 ).1شکل ) (<0,05p(نشد 

در رابطه با تغییرات غلظت شاخص مالون دي آلدئید نتایج حاکی 

ته تمرین هوازي ( نادار هشـــت هف تأثیر مع عدم  ، ES=042/0از 

502/0=P ،460/1=F(  ـــاره بذر  گرمیلیم 10 و 5دوزهاي و عص

شنیز با اینحال تعامل  ) بود.ES ،483/0P= ، 142/1=F=046/0( گ

داري تمرین هوازي و عصـــاره بذر گشـــنیز موجب کاهش معنی

ــــد ( MDAغلظــت  ، =ES ،011/0P=401/0در بــافــت ریــه ش

943/9F= .(عامل ین اثردر ا نا یت فاوت مع ها ینب داريت  يدوز

 ).2شکل ) (<0,05p(مشاهده نشد  یمصرف

 ، ES=541/0( زیگشنبذر عصاره  گرمیلیم 10 در نهایت

010/0=P، 644/11=F شت هفته ، ES=565/0( يهواز نیتمر) و ه

011/0=P ،221/12F= (ظت  باعث فت ر PABکاهش غل با  هیدر 

اداري اثر معن زین زیعصاره بذر گشن و يهواز نیتعامل تمرد. ش

ــــت  هیــبــافــت ر PABغلظــت  بر ، ES ،004/0=P=749/0(داش

629/16=F( .در زمان اســتفاده ازشــاخص غلظت  زانیم نیکمتر 

 مشاهده شد عصاره گشنیز گرمیلیم 10و  هوازي نیتمر بیترک

 ).3شکل (

 SD ±میانگین  صورتبه دیپر اکسي اکسیداتیو ریه ناشی از القاي مسمومیت با هیدروژن هاشاخصتغییرات  .1جدول 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نشانه افزایش معنادار نسبت به سایر گروه ها.  *ي پژوهش. هاگروهبافت ریه ATP . غلظت 1شکل 

 تعامل معنادار نشانه * †

 
 

 

 

 

 

 

 نشانه * †نشانه کاهش معنادار نسبت به سایر گروه ها.  * ي پژوهش.هاگروهبافت ریه  MDA .  غلظت 2شکل 

 تعامل معنادار

Sig t متغیر گروه کنترل گروه مسموم شده 

001/0 891/46- 90/0± 45/9 24/0± 37/27 ATP (μM) 

001/0 00/39 02/38± 06/906 67/22± 90/200 (Pmol/mL)  MDA 

001/0 46/28 94/10± 15/266 63/10± 86/88 PAB (HK) 

*† 
 *† 
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 .سایر گروه ها. * نشانه کاهش معنادار نسبت به پژوهش يهاگروه یهبافت رPAB غلظت  .3 شکل

معنادار.تعامل نشانه *  †

 بحث   
 و هوازي تمرین هفته هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت

صاره شنیز بذر ع سترس هايشاخص بر گ سیداتیو ا  ATP و اک

در هیدروژن بود.  پراکسید با شده مسموم هايرت ریه در بافت

ستااین  ستفاده ازدلیل  را س ا تولید و هیدروژن عالوه بر  دیپراک

 بدن ارگانیسم، وجود مقادیر باالي در ROS ي عملکردسازهیشب

گاري و ـــی یه افراد س هاب  با عالئم افراد آن در ر  بود. ریويالت

ي امانند فاکتور هسته یعوامل يسازفعال قیاز طر H2O2ظاهراً 

)NF- kB ،(کنندهفعال نیپروتئAP -1  انتقال  يرهایمســ ریو ســا

سخ توژنیم از جمله گنالیس شروع پا نقش  هیر یالتهاب يهادر 

از طریق واکنش فنتون  دروژنیه دیپراکســ. در این شــرایط دارد

تشــکیل رادیکال هیدروکســیل موجب آســیب ســلولی شــده و  و

تصــمیمات مربوط به ســرنوشــت ســلولی از جمله رشــد، تکثیر، 

 . با اینحال،)20( دهدیمقرار  ریتأثرا تحت  آپوپتوزو  تمایز، پیري

ــمی این ماده در احتماالً ــته بهمختلف  يهاتباف اثرات س نوع  بس

ـــلول،  و غلظت  يریقرارگ زمانمدتفیزیولوژیکی،  يهاتیفعالس

فاوت اســـت.  ماده عهمت طال تایج این م قاي  ن که ال نشـــان داد 

 و ATPهیدروژن ســبب کاهش میزان  دیمســمومیت با پراکســ

سطح  ستاشد.  در رت هاي نر MDAو  PABافزایش   در این را

 و یمیرح ،)2021( همکاران وی دلفان)، 2018(اکبري و همکاران 

نتایج مشـــابهی  و )2020همکاران ( شـــمس و ،)2020همکاران (

ــاس .)24,21( گزارش کردند ــدهمطرحموارد  براس عدم تعادل  ش

ي مرتبط با فشـار هايماریببا بسـیاري از  2O2Hدر متابولیسـم 

 اکسیداتیو همراه است.

ــت که  پژوهشنتایج  ــر حاکی از آن اس ــتحاض هفته تمرین  هش

یل هوازي ندیم بروي تردم ـــبی  توا ناس کار م یل  برايراه عد ت

ــاخص  ــی ش ــاخص  ATPافزایش ــی ش در  PABو تعدیل کاهش

ــرایط ــ ش ــمومیت با پراکس ــد دیمس  این زمینه در .هیدروژن باش

کاران ( پارك که هر دو نوع تمرین 2016و هم ند  ) گزارش نمود

ـــتند تعادل ردوکس  بهبودقادر به  يهوازیهوازي و ب  .)25(هس

 )2020همکاران ( رحیمی وو  همکاران  و طبق گزارش پرویزیار

سیداتیو و التهاب در نیز  سترس اک تمرینات هوازي باعث بهبود ا

یه  فت ر ماران با ـــودیمبی یت . )26, 23( ش عال در مورد اثرات ف

 همکاران  دلفانی وو همکاران و  هاگتون ATPغلظت بر ورزشــی 

ــان دادند که فعالیت ب  ATPغلظت  داریکاهش معندنی موجب نش

ــودیم ریهکبد و در بافت  ــکوهی راد و. از طرفی )27, 22( ش  ش

پروتکل  نتیجه گرفتند که هشت هفته همکاران و پارسا وهمکاران 

غلظت  داریافزایش معنقادر به  ياقهیدق 30تمرین هوازي روزانه 

ATP  از . )29, 28(یی و بافت کبد اســت پاکف_عضــالت نعلیدر

الکتات تولیدي در میزان  به توانینتایج ماین دالیل اختالف در 

 محققان علت کاهش. بر این اســـاس اثر نوع تمرین اشـــاره کرد

ATPها براي کاهش الکتات تولیدي هنگام ورزش را تالش اندام

ــدیبه نظر م ،رونیااز  .دانندیم ــدت تمرین،  رس عواملی مانند ش

و فاصــله آخرین جلســه تمرین تا مدت تمرین، طول دوره تمرین 

 . )30( ریه نقش مهمی داشته باشند ATPبیهوشی در غلظت 
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 و پیلچ دانیاکســیآنت ن/داینســبت پراکســ تغییراتدر رابطه با 

 ورزشکاران ریغاشاره کردند که ورزشکاران و  )2014( همکاران

به پنج روز تمرین قل  ـــیفت هواز حدا در جهت  PABي براي ش

ــیآنت شیافزا ــتا)31(نیاز دارند  هادانیاکس  محققان . در این راس

در  PABسبب کاهش  يهواز نیهفته تمر نتیجه گرفتند که هشت

 شـودیم دروژنیه دینر مسـموم با پراکسـ ییصـحرا يهاموش

ـــان ) 2021همکاران ( و یدلفان يهاافتهبا اینحال، ی. )29, 28( نش

ته تمرداد  ـــت هف به افزا يهواز نیهش تعادل  دارامعن شیمنجر 

ماده مســموم  يها رت هی) بافت رPAB( دانیپرواکســ دانیاکســ

س ستاي تبیین این  .)22( شودیم دروژنیه دیشده با پراک در را

ــمس ونتایج،  ــت  )2020همکاران ( ش ــی اثرات هش پس از بررس

ــتفاده از مکمل تمرین هوازي هفته  نتیجه گرفتند  D نیتامیوو اس

کاهش با  ن که همزمان  ظت  ادارمع ـــترین تغییرات  PABغل بیش

. در واقع شــودیممشــاهده  GPxافزایشــی در ارتباط با آنزیم 

GPx  نام گلوتاتیون ردوکتاز به  اولین  عنوانبهبا آنزیم دیگري 

. در کندیمخط دفاعی در برابر اکسایش پراکسید هیدروژن عمل 

ستفاده از  GPxاین فرآیند  زنجیره انتقال الکترون،  ونیگلوتاتبا ا

ـــیدهاي ارگانیکی را به الکل تبدیل هیدرو ژن را به آب و پراکس

ـــیدان ها معن. در نتیجه کاهش )24( کندیم ـــبت پرواکس ادار نس

 GPxبه افزایش معنادار  توانیمهفته تمرین هوازي را  8متعاقب 

ــدت و مدت  H2O2و نقش آن در تبدیل  ــب بودن ش به آب، مناس

 برنامه تمرین هوازي نسبت داد. 

ــاخص  ــدر رابطه با ش ــیپراکس ي نتایج این تحقیق دیپیل ونیداس

ـــت ـــان داد که هش تغییرات  ایجاد باعث يهواز نیهفته تمر نش

ـــموم  يرت ها هیبافت ردر میزان مالون دي آلدئید  معنادار مس

ـــ با پراکس ـــده  با  دروژنیه دیش تا حدودي  ته  یاف ـــد. این  نش

ندارد؛ پژوهش ــــانی و حیوانی همخوانی  زیرا هاي حوزه انس

گزارش  يهواز يهاتیفعالدر  MDA کاهشــی پاســخ نیشــتریب

در یک بررسی  روشن . همچنین اشرفی و دبیدي)13(شده است 

شان دادند در یک پژوهش علمی همکاران  شهیدي ومروري و  ن

سط جهت تنظیم  شدت متو شت هفته تمرین منظم هوازي با  که ه

ــت  ــروري اس ــی مالون دي آلدئید ض طبق با اینحال  .)32(کاهش

ورزشــکاران  MDAســطح پالســمایی همکاران  پارك و گزارش

ــاهمي داریمعنتفــاوت  يهوازیب و يهواز ــدارد  ب در  .)25(ن

ــاپژوهش  ــاب ـــطوح  همکــاران  و دی ــدئ يمــالون دس ــآل و  دی

 کیاور دیو اســـ ســـموتازید دیســـوپراکســـي هادانیاکســـیآنت

ــکاران  ــدت فعالیتورزش ــب با ش  یافت ناداريمع شیافزا متناس

شان داد که پس  )2020همکاران ( راد و یشکوه همچنین .)33( ن

ــالت نعل در MDAغلظت  ،روزانه يهواز نیهفته تمر 8 از  یعض

ناداري  ـــورت مع ـــالت کف و در شیافزابص فاوت  ییپاعض ت

ــت ( يداریمعن ــطح  رییتغعدم تواندیم. چندین عامل )29نداش س

شت هفته پس از  مالون دي آلدئید را  توجیه کند. هوازي تمرینه

ـــیت اندکردهبرخی مطالعات گزارش   کنندهنییتععامل  که جنس

ـــالت و قلــب بــافــت در MDA تغییرات ـــکلتی عض  پس از اس

ست. از طرفی  یا شدید يهاورزش ستقامتی ا این احتمال وجود ا

شده تمرین به کار و مدت شدتکه دارد  سبب ایجاد  گرفته  تنها 

شد. در هايسازگار شده با شی بدن  سای ستم اک سی ي ویژه در 

ــت  ــده اس ــان داده ش ــتا نش ــدت با تمریناین راس  روي زیاد ش

سیون در تغییر تردمیل ممکن است بدون  ظرفیت لیپید، پراکسیدا

ي هاپژوهشدر  رونیااز  .)34( دهد افزایش ی رادانیاکسیآنتتام 

ی دو دانیاکسیآنت يهامیآنزفعالیت سایر میزان آینده با ارزیابی 

ـــابه در جنس نتایج این پژوهش را  توانیم پروتکل تمرینی مش

 ي بررسی کرد. ترقیدقبصورت 

ـــارهدر زمینه اثرات  ـــن بذر عص ـــاخص غلظتبر  زیگش ي هاش

سیداتیو شد. با اینحال  اک شابه یافت ن  دراین پژوهش، مطالعات م

ـــوص ـــاننتایج ما  ATPخص  گرمیلیم 10اثرات مثبت  دهندهنش

ـــن ـــاره بذر گش ـــترین میزان افزایش بود. از طرفی  زیعص بیش

شاخص  داریمعن ستفاده از ترکیب تمریناین   هوازي در زمان ا

ــارهو  ــنیز  بذرهاي عص ــد.گش ــاهده ش  هاافتهدر تبیین این ی مش

یکی مقابله با استرس ژفیزیولو يهاسمیمکان نیترمهمبه  توانیم

 یعنی هیدروژناکســـیداتیو ناشـــی از مســـمومیت با پراکســـید 

س سیرهاي  و  c )(PKCs کینازهاي نیپروتئ، PI3K/Akt یگنالیم

ـــاس به تغییرات ـــیم حس ـــدیم پتاس در ) ATP )KATP پمپ س

ـــاره کردمیتوکندري ها  ـــمومیت با  .)35( اش در واقع القاي مس
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 PKCهیدروژن باعث کاهش فعالیت مسیرهاي سیگنالی  دیپراکس

که ظاهراً این موضــوع از طریق اســتفاده از مکمل بذر  شــودیم

شنیز شد. گ پژوهش این در این  توجهجالبنکته  برطرف خواهد 

 بافت ATPغلظت  عصــاره گشــنیز، با افزایش میزان دوز بود که

به داریمعن طوربه هیر حدودي  تا  فت. این اثرات  یا ي افزایش 

ــدالتهابعملکرد  ــیآنتی و ض ــر دانیاکس  یپل، دهاینوئفالوی عناص

ها کاروتئ، فنول  تا هاینوئیب ها  و د مان تانن  ي هايماریبدر در

 .)36(مختلف قابل انتساب است 

ی از نسبت میزان استرس شاخص عنوانبه PABدر این مطالعه 

ستم  سی سه با  سیداتیو در مقای سیآنتاک سی دانیاک ی مورد برر

صوص قرار گرفت.  شاخصدر خ شان  جینتا این   10داد که ما ن

ي موجب کاهش داریمعن طوربه زیعصــاره بذر گشــن گرمیلیم

شتري داریکاهش معنشد. همچنین  هیدر بافت ر PABغلظت   بی

 يهامکملو هوازي  نیتمر بیاز ترکهمزمان اســتفاده  هنگامدر 

 دیده شـــد. از طرفی نتایج ما نشـــان داد که تفاوت زیگشـــنبذر 

ــرفی دوزهاي بین معناداري ــنیز در تأثیرگذاري در  مص بذر گش

 دینر مســموم شــده با پراکســ يرت ها هیر بافت PABشــاخص 

ی این عصاره گرمیلیم 10 وجود ندارد، اگرچه مصرف دروژنیه

به ایجاد ـــتري تغییرات قادر  تایج  بیش با این ن ـــد. در رابطه  ش

مطالعات همخوان و غیرهمخوانی یافت نشــد؛ با اینحال بســیاري 

که همزمان با مداخالت ورزشــی از  کنندیماز محققان توصــیه 

شی از سازیخنثي گیاهی جهت هامکمل سیداتیو نا سترس اک ي ا

 پس از مصرف احتماالً. بنابراین )37( استفاده شود هاتیمسموم

مانند سوپر ي آنزیمی هادانیاکسیآنتفعالیت  زیعصاره بذر گشن

ــ ــموتازید دیاکس ــس ــ ونی، گلوتاتدازی، کاتاالز، پراکس  دازیپراکس

)GPx ــفات ده-6)، گلوکز ــ دروژنازیفس ــکوربات اکس  دازیو آس

سیدان  سیآنتافزایش، توازن پرو اک محافظت در  کاهش و دانیاک

 . ابدییمافزایش  ROSبرابر 

دریافت عصاره بذر گشنیز  که پژوهش این بودي هاافتهاز دیگر ی

نشد.  هاگروهسایر  نسبت بهMDA غلظت موجب کاهش معنادار 

فت دوز در گروه MDA میزان  یا به ازاي هر  گرمیلیم 10 در

ـــد، اما این اثر  گرمیلیم 5کیلوگرم از وزن بدن کمتر از دوز  ش

با اینحال هنگامی که دوزهاي بذر عصاره با تمرین معنادار نبود. 

ـــد،  ـــده کاهش هاموش MDAهوازي ترکیب ش ـــموم ش ي مس

ــان داد.  ــ با ظاهراًمعناداري نش این رفی، غلظت افزایش دوز مص

ـــتري کاهش  شـــاخص بدییمبیش هاي  ا ما بین دوز  10و  5ا

این  .اختالف معناداري وجود نداشـــت شـــدهاســـتفاده گرمیلیم

ـــکار با نتایج پاتل هاافتهی  )3201همکاران ( و در یک تناقض آش

شنمبنی بر اینکه  صاره گ سموجب  زیع سیاک داخل  LDL ونیدا

. )38(، قرار دارد شودیم MDA دیکاهش تولو در نتیجه  یسلول

بدي  کاران (همچنین ع ند )2016و هم یک دوره  نشـــان داد که 

ـــن همراه با يهواز نیتمر ـــاره دانه گش ـــرف عص  تأثیر زیمص

کاتاالز ، سموتازید دیسوپراکس تام، دانتیاکسیآنت ي برداریمعن

ــدئ يمــالون د زانیم داریهش معنکــا و ــآل در واقع  دارد. دی

کامپفرول،  ن،یشـــامل کورســـت زیموجود در گشـــن يدهایفالنوئ

آزاد در ســـلول  يهاکالیراد دیباعث مهار تول نیچنیو اپ نیرامنت

ــوندیم ــازوکار اثر تعاملی فعالیت هوازي و بذر کدو . )39( ش س

ـــت.  ـــخص نیس تغییرات  ظاهراًدر کاهش مالون دي آلدئید مش

ــیآنت ــنیز قادر به حذف دانیاکس ــاره گش ی تمرین هوازي و عص

ـــیون 2O2Hي آزاد هاکالیراد یداس ـــ کاهش پراکس جه   و در نتی

 .است لیپیدي

 گیرينتیجه 
در این پژوهش نشــان داده شــد که اثر تعاملی تمرین هوازي و 

شتر از اثرات هر کدام از  شنیز بی صاره گ صرف ع به  هاروشم

 ،یدوز مکمل مصرف ،یبه نوع آزمودن نتایج تنهایی بود. با اینحال

ستفاده از آن ش تینوع فعال ا،همدت ا ، میزان آمادگی قلبی یورز

یت عروقی، ـــ غذیه و جنس ـــتگ ت که تغییرات  .اردد یبس جای از آن

ـــاهده ـــدهمش ـــاخصدر  ش ـــطوح پایه هاش ـــیداتیو با س ي اکس

ــت، هایآزمودن ــکاري داش ــله آش ي هادورهباید از  احتماالً فاص

ــتفاده  دوزهاي مختلف و ترینطوالتمرینی  ــنیز اس ــاره گش عص

حدود نمود. هاي هاتیم ـــت کان کنترل دقیق اش عدم ام ند  مان یی 

، تغییرات فیزیولوژیکی ناشی از مواد بیهوشی، روش هایآزمودن

ــتفاده از  ــرورت اس ــتفاده از دارونما ض ــاره و عدم اس تهیه عص
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ــاخص ظرفیت تام  ــیآنتش ــخیصابز عنوانبهی را دانیاکس  ار تش

 .کندبرتري مداخالت توجیه می

 و قدردانی تشکر 
دکتري دوره  این مقاله منتج از کارگروهی جمعی از دانشجویان

 IR.IAU.PS.REC.1398.322بروي یک مگاپروژه با کد اخالق 

آزاد بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه بوده و

که امکانات الزم را جهت اجرا و اسالمی واحد تهران مرکزي 

، تشکر و قدردانی دادندقرار  در اختیار ما پژوهشپیشبرد این 

 شود. می
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   Abstract 

 Background & Aim: Aerobic activities and herbal supplements are used as a 
methods to control and reduce many diseases caused by oxidative stress, including 
lung diseases. The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of 
aerobic training and coriander seed supplementation on some indicators of 
oxidative stress and ATP levels in lung tissue of male rats poisoned with hydrogen 
peroxide. 

Methods: 42 adult male Wistar rats were randomly divided into 7 groups: control, 
poisoning, poisoning+ 5 mg/kg coriander extract (supplement 1), poisoning+ 10 
mg/kg coriander extract (supplement 2), poisoning + exercise, poisoning+ 
Exercise+ Supplement 1, Poisoning+ Exercise+ Supplement 2. Interventions 
included 8 weeks (5 training sessions per week) running on a treadmill for 60 
minutes and injecting coriander seed extract at doses of 5 and 10 mg/kg over two 
weeks. Tissue concentrations of ATP, MDA and PAB indices were evaluated using 
special kits and the data were analyzed by two-way analysis of variance at a 
significance level of 0.05. 

Results: Eight weeks of aerobic training significantly increased the concentration 
of ATP and significantly decreased the concentration of pulmonary PAB (P<0.05); 
While it had no significant effect on MDA index (P> 0.05). On the other hand, only 
10 mg/kg of coriander extract caused a significant increase in ATP concentration 
and a significant decrease in PAB in lung tissue (P<0.05). The interaction of 
aerobic exercise with doses of coriander seed extract also caused a significant 
increase in ATP concentration and a significant decrease in MDA and PAB 
concentration (P<0.05). 

Conclusion: Despite the effect of interventions in modulating the effect of 
poisoning of some indicators, the greatest effect was observed during the 
interaction of aerobic exercise and high doses of coriander extract. 
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