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Abstract 
Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of Sprint 
Interval Training (SIT) on the plasma liver enzymes, liver tissue total-
antioxidant-capacity (TAC) and Malondialdehyde (MDA) levels in 
male rats. 
Materials and Methods: In an experimental trial, 16 male rats were 
randomly divided into two groups: control (CO,n=8) and exercise 
(EX,n=8). The rats after the period of adaptation to the environment and 
familiarization with exercise were trained 3 sessions per week for 8 
weeks. Finally, after anesthesia and direct blood sampling from the 
heart, serum was extracted for liver enzymes and liver tissue was 
removed to assess tissue TAC and MDA. Independent t-test was used to 
analyze the data at the alpha level of 0.05 in SPSS version 22. 
Results: Statistical analysis of the data showed a significantly higher 
liver tissue TAC in the EX group compared to the CO group (P=0.01); 
but no significant intergroup difference was observed related to liver 
tissue MDA (P=0.24). There was no significant difference between the 
groups in the ALT (P=0.26) and GGT (P=0.44) level; but the AST 
(P=0.01) and ALP (P=0.001) level in EX group was significantly lower 
than CO group. 
Conclusion: The results showed that SIT increases the antioxidant 
capacity and induces desirable changes in the liver enzymes levels and 
this training protocol can have a beneficial effect on the health status of 
the liver. 
Keywords: Malondialdehyde (MDA), Total Antioxidant Capacity 
(TAC), Sprint Interval Training (SIT), Liver enzymes 
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 چکیده
 میزان بر( SIT) سرعتی تناوبی تمرین تأثیر بررسی حاضر مطالعه از هدف: هدف و همقدم

 .بود کبدی بافت( MDA) آلدهید-دی-ماالوان و( TAC) تام اکسیدانی آنتی ظرفیت کبدی، های¬آنزیم

( موش) نر آزمایشگاهی بزرگ موش سر 61 تجربی، کارآزمایی یک در ها: روش و مواد

 دوران از پس هاموش. شدند تقسیم( EX, n= 8)تمرین و( CO, n=8) لکنتر گروه دو به تصادفی
 پایان در. گرفتند قرار تمرین تحت جلسه 3 ایهفته هفته، 8 تمرین، با آشنایی و محیط با سازگاری

 کبدی هایآنزیم هایسنجش برای سرم قلب، از مستقیم خونگیری و بیهوشی از پس دوره،
 هاداده تحلیل برای. شد برداشته بافتی MDA و TAC میزان بررسی جهت کبد بافت و استخراج

 .شد استفاده 22 نسخه SPSS محیط در 50/5 آلفای سطح در مستقل t آماری آزمون از

نسبت  EXبافت کبد گروه  TACمیزان  دارها حاکی از باالتر بودن معنیتحلیل آماری داده :نتایج

بافتی کبد  MDAگروهی در رابطه با  میزان دار بینی(؛ اما تفاوت  معنP=56/5بود )  COبه گروه 
( نیز 22/5=P) GGT( و 21/5=P) ALTهای کبدی (. در رابطه با میزان آنزیمP=22/5مشاهده نشد )

 ALP( P=556/5( و )56/5=P) AST  داری مشاهده نشد؛ اما میزان آنزیمگروهی معنیتفاوت بین
 اری کمتر بود.دبه طور معنی COنسبت به گروه  EXگروه 

 مطلوب تغییرات و اکسیدانی آنتی ظرفیت افزایش باعث SIT تمرین داد، نشان نتایج :گیری نتیجه

 وضعیت بر مفیدی پیامد تواندمی تمرینی پروتکل نوع این و شودمی کبدی هایآنزیم میزان در
 .باشد داشته کبد وعملکردی سالمتی

 هایآنزیم ،SIT تمرین تام، اکسیدانی آنتی ظرفیت لیپیدی، پراکسیداسیون کلیدی: های واژه

 کبدی
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 نر آزمایشاادی بزرگ موش کبدی بافت آلدئید دی مالو  و تام اکسیدانیآنتی ظرفیت کبدی، اید آنزیم بر سرعتی تناوبی تمرین تأثیر

 مقدمه
بروز برای مقابله  ی سالمت محورمداخالت ورزشطراحی 

تالش  یک با عوارض جسمانی  فقدان فعالیت بدنی مناسب
و توجه به جایگاه  (1)مندی است گسترده ارزش یقاتیتحق

ی این در سالمت از جمله 1تمرین تناوبی سرعتی
تمرینات تناوبی  یاثربخش. (2)رویکردهای پژوهشی است 

و  یتنفس-یقلب یهایبا توجه به سازگار با شدت باال
به  یشترب یراخ یقاتشده است که تحقباعث یکیمتابول

که  متمرکز شوند یسرعت یتناوب ینتمربهداشتی  تاثرا
. (3)انجام آن مستلزم صرف زمان بسیار کمتری است 

دور افتادگی از فعالیت بدنی  یلدلترین نداشتن وقت  مهم
ن تناوبی سرعتی نی تمریزما یکارآمدو  (4)مناسب است 

به  یبندیپاتواند به حل مشکل نبود وقت کافی و می
سالمت محور کمک شایانی   شدهریزیفعالیت برنامه

تمرین  بالقوه یرتأث ی حاکی ازمطالعات یها یافته . (5،1)بکند
 یرمتغ ینو چند یتنفس-یقلب یبر آمادگ تناوبی سرعتی

 .(7،6)است یگرد
صرف نظر از مزایای ویژه، بر پایه نتایج مطالعاتی تمرین 

 یهاپروتکلتناوبی سرعتی از نظر تاثیرگذاری مشابه 
کند عمل می شدید تاشدت متوسط  ی بااستقامت یناتتمر

و  یهواز یتظرفبه بهبود  و مانند تمرین استقامتی (8)
 یسم)متابول یعضالت اسکلت یسمیمتابول ینشانگرها

 یت، ظرف2یدازاکس یتوکرومس یت، فعالیپیدو ل یدراتکربوه
کمک می کند  (یعضالن یکوژنگل ی، محتوای عضالتبافر

 . (8،8)ای تفاوت بین گروهی مشاهده نشده است و به گونه
با این حال،  تمرین تناوبی سرعتی مبتنی بر آزمون وینگیت 
تنها از نظر زمان تمرین سرعتی مفید مقرون به صرفه است؛ 
اما با احتساب زمان استراحت بین تکرارها از نظر زمان بر 

تقامتی دقیقه در هفته( دست کمی از تمرین اس 89بودن )
؛ اما (19،11)ندارد و در عین حال خسته کننده هم هست  

ی با الهام از تمرین تناوبی سرعتی، نتایج مطالعاتی ایده
بیست ثانیه با تناوب  29تمرین تناوبی سرعتی زیر 

ای نظر متخصصین را به خود جلب استراحتی یک دقیقه
موثر بودن این نوع  کرده و نتایج مطالعاتی هم حاکی از

                                                                 
1
Sprint interval training 

2
Cytochrome oxidase activity 

تمرین است. با این حال، مطالعات انجام شده در این زمینه 
 محدود است.  

در ارتباط با وضعیت آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیوی 
اند که فعالیت وزشی از سویی بدن، مطالعات گزارش کرده

دهند و از های آزاد مضر را افزایش میتشکیل رادیکال
های ضد اکسایشی سبب یش آنزیمسویی دیگر با افزا

، این اثرات مقاومتی (12)شوند های آزاد میکاهش رادیکال
های اکسایشی و به دنبال آن فعالیت سیستم در برابر آسیب

رسد به عواملی آنتی اکسیدانی ناشی از تمرین، به نظر می
های تمرینی )شدت، مدت و نوع فعالیت( و همچون؛ مؤلفه

های ضد . در بین شاخص(13)جنسیت بستگی داشته باشد 
 (TAC) 3ی ظرفیت آنتی اکسیدانی تامگیراکسایشی، اندازه

که برآیند ترکیبات آنتی اکسیدانی بدن در برابر اثر 
، و همچنین مالون دی آلدئید (14) های آزاد است رادیکال

4(MDAکه شاخصی مهم برای اندازه ) گیری وضعیت
غشای سلولی است، اهمیت زیادی  اکسایشی و آسیب

توان گیری این متغیرهای میبنابراین، با اندازه. (15)دارند 
آثار تمرین و توانایی آنتی اکسیدانی و ضداکسایشی 

های های تمرینی را در رویارویی با آثار رادیکالپروتکل
آزاد در بافت کبد مورد بررسی قرار داد. در مطالعات 
پیشین، اطالعات کم و ضد و نقیضی در ارتباط با تأثیر 

ی سرعتی بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و استرس تمرین تناوب
 .(17–18)اکسیداتیو گزارش شده است 

شامل  ویداتیاسترس اکس یامدهایپدر بافت کبد، 
، DNAمانند  یمختلف سلول یاجزا ونیداسیاکس

 ونیداسیپراکسچرب ) یدهایها/اسیها، چرب نیپروتئ
شود. یآپوپتوز م بافتی و بیبه آساست که منجر ( دهایپیل

 بیچرخه مداوم آس کید، وآغاز ش ندیفرا نیکه ا یهنگام
وجود دارد که  یالتهاب شیپ یهانیتوکایو انتشار س یسلول

. (29) شودیم کبد روزیو س بروزی، فیمنجر به التهاب کبد
 کیتر از آن است که بتوان با عیوس اریکبد بس یعملکردها

ها به هموستاز اما همه آن ؛کرد فیغالب توص ندیفرآ
ها کمک هموستاز انواع مختلف سلول جهیو در نت یانیشر

چالش منحصر  کی یبدن فعالیت. (21) کنندیم یاگسترده

                                                                 
3
Total antioxidant capacity 

4
Malondialdehyde 

22 
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 کیمتابول یازهاین رایز؛ کندیم جادیکبد ا یبه فرد برا
 ریذخابرای بسیج کبد نیازمند پشتبانی  ،فعالعضالت 

از حد  شیب باتیترک لیتبدو ها تیمتابول افتی، بازیانرژ
همچنین، کبد  .(22)است  ضرر یب ه ترکیباتب یسم

به  یسرم میآنز شیافزاکند و های زیادی ترشح می آنزیم
در  یکبد تیسم تخریب و حساس یستیعنوان نشانگر ز

در  یدمختلف کب یهامیآنز نیی. تع(23) شودینظر گرفته م
 دروژنازیالکتات ده ،ALT  ،AST،ALP ،GGT ؛دسرم مانن

و  دهایریسیگل ، کلسترول،ی سرمو مشخصات چرب
کبد  یعملکرد تیوضع یابیارز ی، براسرم یهانیپوپروتئیل

 . (24) شودیاستفاده م یکبد بیآس صیو تشخ
عروقی، بهبود توان -اگرچه پژوهش در مورد تأثیرات قلبی

هوازی و غیر هوازی تمرینات تناوبی سرعتی با حجم 
های سنتی( تر از روشتمرینی کم )تکرارهای کم و کوتاه

در حال گسترش است، اما مطالعات در ارتباط با اثر آنتی 
اکسیدانی و استرس اکسایشی این نوع تمرینات بر بافت 

ار محدود است. با توجه به این خالء مطالعاتی، کبد بسی
پژوهش حاضر در راستای بررسی  تأثیر تمرین تناوبی 

های کبدی، وضعیت آنتی اکسیدانی سرعتی بر میزان آنزیم
و پراکسیداسیون لیپیدی بافت کبد در موش  طراحی و 

 عملیاتی شد.
 

 ها روش و مواد
 بدین. بود آزمایشگاهی-تجربی نوع از حاضر پژوهش

 دانشگاه از 159-139 وزنی دامنه با موش سر 17 منظور

 شاهد دانشگاه مرکزی آزمایشگاه به و گردیده تهیه اهلل بقیه
 وزن به رسیدن و محیط با سازگاری از بعد. شدند منتقل

 تایی 8 گروه 2 به تصادفی هاموش ،(259-289) مناسب
 نور شرایط در هاگروه یهمه. شدند تقسیم تمرین و کنترل

 59-45) رطوبت و( تاریکی ساعت 12: نور ساعت 12)
 گروه هایموش از سر 2. گرفتند قرار شدهکنترل( درصد
 تحقیق فرایند از تمرین عدم و دیدگی آسیب علته ب کنترل

 و مراقبت راهنمای" براساس آزمایشات. شدند گذاشته کنار
 سوی از شده ارائه "آزمایشگاهی حیوانات از استفاده

 گردید انجام شاهد دانشگاه اخالق یهکمیت
(IR.Shahed.Rec.1400.005.) 

 تمرین پروتکل

 روی بر تداومی دویدن) عمومی آشناسازی هفته دو از پس
 شدت با تناوبی دویدن) تخصصی و( کم شدت با تردمیل

 تعیین برای( MRT) دویدن سرعت حداکثر آزمون از ،(کم
 با آزمون این. شد استفاده هاموش دویدن توان و شدت

 سه دقیقه، 3 هر و شده شروع  -1دقیقه/متر 19 اولیه سرعت
 و خستگی با آزمون. شد داده افزایش سرعت -1دقیقه/متر

 پایان تردمیل شوک شبکه روی بر موش هر ثانیه 5 ایستادن
 این در(. 25) شد ثبت آن زمان و سرعت حداکثر و یافت

( 2919) ارانهمک و  هازال SIT تمرینی پروتکل از پژوهش
 استفاده استراحت زمان در تعدیل با هفته، هشت مدت به

 .است آمده تمرینی برنامه خالصه 1 جدول در(. 27) شد

 

 
 SIT تمرین پروتکل. 1 جدول

دفته دشتمدفته دفتمدفته ششمدفته پنجمدفته چهارمدفته سومدفته دومدفته اولآشناسازی تخصصیآشناسازی عمومی

70-7065-7065-6565-6560-6060-6055-5555-3050-1020-15سرعت )متر/دقیقه (

MRT (%)--118-130%130-141%130-141%141-153%141-153%153-165%153-165%153-165%

10 دقیقهزما  در تکرار

-زما  استراحت بین تکراردا 

1344555789نوبت در در جلسه

5تعداد جلسات در دفته

 10 ثانیه

استراحت فعال با سرعت 20-15 /  60 ثانیه

3 
 
 
 
 

 
 
 

53 
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 های بافتی و سرمیسنجش

 7ساعت پس از آخرین جلسه تمرین تعداد  هشت و  چهل
 هوش یببا اتر از هر گروه انتخاب و  تصادف  بهسر موش 

و  شد لیاستر %69با اتانول  یشکم هیپوست ناح شدند.
 باز کردنپس از  .شدسپس یک برش در ناحیه شکم ایجاد 

قفسه سینه خون مستقیم از قلب گرفته شده و بعد بافت 
گراد قرار درجه سانتی -89کبد خارج گردید و در یخچال 

های یتها با کهای کبدی سرم موشمیزان آنزیم داده شد.
مخصوص شرکت پارس آزمون و به روش 

ها بر اسپکتروفتومتری سنجیده شد. میزان فعالیت آنزیم
 ( ثبت شدند.IU/Lحسب واحد بین المللی در لیتر )

های کنترل برای تعیین میزان پراکسیداسیون لیپیدها در گروه
با استفاده از واکنش  بدهای کنمونه MDA، تمرینو 

د اندازه گیری شد. به طور خالصه، تیوباربیتوریـک اسـی
سرد شده با یخ کلرید پتاسیم ها در گرم نمونه 2/9-3/9
 rpm ( همگن شدند و سپس مخلوط درمیلی مول 159)

لیتر میلی 5/9. نددقیقه سانتریفیوژ شد 19به مدت  3999
( V/Vدرصد  1لیتر اسید فسفریک )میلی 3مایع رویی با 

به  L TBA-1 گرم 6/7میلی لیتر  1سپس  .مخلوط شد
گراد  درجه سانتی 199ها در دمای ها اضافه شد. نمونهنمونه

دقیقه گرم شدند و سپس در یخ سرد شدند.  45به مدت 
مجدداً ها ، نمونهN-butanolمیلی لیتر  3پس از افزودن 

دقیقه سانتریفیوژ شدند. میزان  19به مدت  rpm 3999 در
در طول موج  ،تریجذب مایع رویی به روش اسپکتروفتوم

و مقدار محصول نهایی  هنانومتر اندازه گیری شد 532
پراکسیداسیون لیپیدها با توجه به منحنی کالیبراسیون 

محاسبه شد.  MDAهمزمان با استفاده از استانداردهای 
 پروتئینگرم نانومول در میلی به صورت MDAمقدار 

(nml/mg-pr) اساس ها بر بیان شد. میزان پروتئین نمونه
پروتکل سنجش همچنین،  .(26) ارزیابی شد لووریروش 
TAC  بر اساس روش توصیف شده توسط کوراچویچ و

میکرولیتر  65در ابتدا، . (28) تنظیم شد (2991همکاران )
( H2SO4) 1میکرولیتر محلول معرف  599نمونه با 

 2ف میکرولیتر محلول معر 29مخلوط شد. سپس، 

(H2SO4+CuSO4+o-Dianisidine به محلول آماده )
شده اضافه شد. در نهایت، جذب محلول در طول موج 

نانومتر توسط میکروپلیت ریدر مورد بررسی قرار  739
نانومول در میلی گرم به صورت  TACگرفت و سطح 

 بیان شد. (nml/mg-pr)پروتئین

 
 آماری تجزیه و تحلیل

 آماری هایمفروضه برقراری و بررسی به توجه با
 لون، و ویلک شاپیرو هایآزمون از استفاده با پارامتریک

 در مستقل t آزمون از گروه دو های داده ی مقایسه برای
 آماری هایتحلیل همه. دگردی استفاده  95/9 آلفای سطح

 در نمودارها رسم و 22 نسخه SPSS افزار نرم محیط در
 . گرفت انجام 2913 اکسل افزارنرم محیط

 
 نتایج
 دو هر در هاموش وزن میانگین داد نشان  هاداده بررسی

 میزان اما داشت؛ افزایشی روند تمرین و کنترل گروه
 بود نترلک گروه از کمتر تمرین گروه در وزن افزایش

 گروه دو وزن میانگین مقایسه نتیجه همچنین(. 1 نمودار)
 هفتم هفته از گروهی بین دارمعنی اختالف وجود از حاکی

 (.P<95/9)ربود دوره پایان تا
 

 
در هر دو گروه کنترل و تمرین از  هامیزان تغیرات وزن بدن موش. 1نمودار 

 P<95/9داری اختالف معنی*ا پایان دوره، دوره آشناسازی ت

 
 

 

بافت کبدی گروه  تمرین  MDAتحلیل آماری میزان 
( اختالف 75/5±75/9( و گروه کنترل )71/9±98/7)

(؛ اما، P ،29/1=(19)t=27/9دار بین گروهی نشان نداد ) معنی

25 



 

 

 نر آزمایشاادی بزرگ موش کبدی بافت آلدئید دی مالو  و تام اکسیدانیآنتی ظرفیت کبدی، اید آنزیم بر سرعتی تناوبی تمرین تأثیر

( نسبت 68/7±44/9بافت کبدی گروه تمرین ) TACمیزان 
دار بین ( حاکی از تفاوت معنی98/7 ±32/9به کنترل  )

 (.2( )نمودار P ،14/3  =(19)t=91/9گروهی بود )
 

 

 
 P<95/9 داری¬معنی اختالف* ،▄  کنترل و  ▄ تمرین گروه کبد بافت TAC و  MDA میزان میانگین. 2 نمودار

 
 

های کبدی سرم اختالف تحلیل آماری میزان آنزیم
بین  GGT(P=44/9) و ALT(P=27/9داری در میزان ) معنی
و  ALP( P=991/9های )ها نشان نداد؛ اما آنزیمگروه

(91/9=P)AST در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل به 
 د(. -الف 3داری کمتر بود )نمودار طور معنی

 

 

0
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کنترل تمرین
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/L

GGT
(د)

 P<95/9داری اختالف معنی* .IU/Lها بر حسب سرمی تفکیک گروه GGTمیزان  د(  و  ALP، ج( میزان ALTب( میزان  ،ASTانگین الف( میزان می. 3نمودار 
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 بحث
نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که تمرین 

SIT بر میزان داری تأثیر معنیMDA  بافت کبد به عنوان
ترس اکسایشی، پراکسیداسیون شاخص مهمی بر وجود اس

ندارد؛ ولی مشاهده گردید لیپیدی و اختالل عملکردی کبد 
را در بافت کبد افزایش داده  TACکه این تمرین میزان 

های کبدی نیز نشان داده شد که است. در ارتباط با آنزیم
تأثیر  GGTو  ALTهای سرمی بر میزان آنزیم SITتمرین 

را  ALPو  ASTهای زان آنزیمداری نداشته؛ اما میمعنی
رسد تمرین با پروتکل استفاده کاهش داده است. به نظر می

شده در این پژوهش توانسته است با افزایش توان آنتی 
دار استرس اکسایشی و اکسیدانی مانع از گسترش معنی

 اختالل آنزیمی عملکردی بافت کبد شود. 
مطالعات نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج چندی از 

( در 1387پور و همکاران )یوسفباشد، از جمله همسو می
ای به این نتیجه رسیدند که هشت هفته تمرین مطالعه

تأثیر  MDAها بر میزان تناوبی شدید در بافت کبد موش
 رانهمکا و 1توماس . همچنین،(28)داری ندارد معنی

 زانیم در دیشد نتروالیا ناتیهفته تمر 7بعد از  ،(2915)
 ینیگائ .(39)اند مشاهده نکرده داریتفاوت معن MDAکبد 

 رییتاث نتروالیا ینتمر جلسه 37 دادند نشان نیز و همکاران
مقدم و  معمار یاز طرف .(31)ندارد  MDA زانیبر م

در دوندگان  MDA سهیبا عنوان مقا یپژوهش همکاران در
 هوازییب ینیپروتکل تمر ورزشکاران که ریسرعت با غ

 زانیداری در م یمعن تفاوت را اجرا کرده بودند، دیشد
MDA عدم  نیکه ا رسدی.به نظر م(32)مشاهده نکردند

 تیدر اثر اجرای فعال آنتی اکسیدانی از دفاع یناش ر،ییتغ
 .باشد منظم هوازییب نتروالیا

(، تأثیر 2992و همکاران ) 2ناهمسو، کایاتکین اتیدر مطالع
های بر استرس اکسیداتیو کبد را در موش SITتمرین 

د این ها نشان داصحرایی بررسی کرده بودند که نتایج آن
داری بر روی سطوح آنتی اکسیدانی نوع تمرین تأثیر معنی

و الکتات  MDAسطح  شیافزاکبد نداشته؛ ولی باعث 
( و 2996و همکاران ) 3آیدین .(33)شده بود  دروژنازیده

                                                                 
1
Thomas 

2
Kayatekin 

3
Aydin 

( گزارش کردند 2993و همکاران ) 4همچنین تورگوت
 MDAمدت باعت افزایش تمرین شنای استقامتی طوالنی

 نیاما، ا؛ (34،35)شود های صحرایی میبافت کبد در موش
مانند  منظم و مستمر یورزش ناتیکه تمر استی در حال

آنتی اکسیدانی  دفاع شیافزا عث، باتمرین پژوهش حاضر
 که مطالعه حاضر نشان داد جیحال نتا نیبا ا. (37) شودمی

با وجود شدت باالی پراکسیداسیون لیپیدی شاخص 
افزایش استرس اکسیداتیو در بافت کبد را موجب  ،نیتمر
 دهدیوجود دارد که نشان م یمطالعات راستا نی. در همنشد

هوازی داشته اند، نسبت به یب ناتیتمر در افرادی که
 بیهای تخرکرده شاخص نیتمر ریغ هاییآزمودن
و وضعیت  داشته ترینییپا سطوحی و استرس یعضالن

نشان داده  یاز طرف. (36،38) آنتی اکسیدانی بهتری دارند
با  یمیرآنزیغ هایدانیاکس یآنت شده است که غلظت

 رسدیبه نظر م. (38) ابدییم شیافزا هوازییب ناتیتمر
و انتشار  یسکمیاز ا یناش آزاد هایکالیمکرر راد دیتول

-تینوع فعال نیاثر ا در که یمجدد خون در سطح عضالن
 یدانیاکس یرخ آنت مین در بهبود دهدیروی م یورزش های

 . (49)نقش داشته باشد 
های های پژوهش حاضر، در ارتباط با آنزیمدر دیگر یافته

ممکن است تمرین  کبدی مطالعات گزارش کردند که
 یوزن و شاخص توده بدن راتییمستقل از تغ تناوبی شدید

فعال کاهش  ریرا در زنان فعال و غ های کبدیآنزیم میزان
( 1387در پژوهشی همسو، قربانی و همکاران ) .(41) دهد
زنان  های کبدیثیر تمرین تناوبی بر آنزیمأبررسی تدر 

تمرین تناوبی نتیجه گرفتند که  چاق و دارای اضافه وزن
در پیشگیری از  ASTاز طریق کاهش آنزیم تواند شدید می

موثر واقع و کبد های مرتبط با چاقی بروز برخی بیماری
ای همسوی دیگری، نجف آبادی و مطالعهدر  .(42) شود

با مقایسه تأثیر دو نوع تمرین  1388همکاران در سال 
تناوبی شدید و ترکیبی بر روی زنان مبتال به دیابت نوع دو 

و  ASTمشاهده کردند که هر دو نوع تمرین با کاهش 
 .(43)مقاوت انسولینی تأثیر مطلوبی در بیماران دیابتی دارد 

در برخی مطالعات ناهمسو با نتایج پژوهش حاضر  
ساز باعث گزارش شده است که یک هفته تمرین وامانده

                                                                 
4
Turgut 
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. همچنین (44)شود های کبدی در دختران میافزایش آنزیم
اند که تمرین با شدت باال ای دیگر گزارش کردهمطالعه

. (45)گردد های کبدی میداری آنزیمباعث افزایش معنی
ای با هدف مطالعه 2919و همکارانش در سال  1پرافاتسور

بر  vo2maxدرصد  65-89بررسی تأثیر تمرین با شدت 
ها نشان داد که های آنکبد و پانکراس انجام دادند. یافته

، ASTهای سالم باعث افزایش این نوع تمرینات در موش
ALT روبین سرمی شده و در بافت کبد نیز باعث و بیلی
نشان داده شده . همچنین، (47) شودد ادم و نکروز میایجا

مرز مدت تا یطوالنو  با شدت باال است که ورزش 
 یهادر سلولیایی توکندریم التهاب کیباعث تحر ی،خستگ

 در جوندگان یکبد یهاآپوپتوز سلول ونکروز  ی،کبد
های کبدی . با توجه به مقادیر زیاد آنزیم(46،48) شود می

، این (48) های قلب، کبد و عضالت اسکلتیدر بافت
های کبدی در احتمال وجود دارد که افزایش مقادیر آنزیم

ها از مطالعات فوق نتیجه آسیب دیدگی و ورود این آنزیم
های مذکور باشد. همچنین، باید به این نکته توجه ارگان

های کبدی تحت تأثیر مدت، شدت و کرد که فعالیت آنزیم
 .(59) کندنوع تمرین تغییر می

به عنوان نشانگرهای آسیب عضالنی  ALTو  ASTافزایش 
اند و در کنار کراتین کیناز، الکتات دهیدروژناز شناخته شده

و میوگلوبین در تمرینات وزنه شدید و سنگین افزایش 
باشد یابند که نشان دهنده آسیب شدید عضالنی می می

و عدم   AST (. با توجه به این مسئله و کاهش سطح51)
توان به این نتیجه در پژوهش حاضرمی ALTمیزان تغییر 

کند. آسیب عضالنی و کبدی ایجاد نمی SITرسید تمرین 
 ALPاند که میزان آنزیم از سویی مطالعات گزارش کرده

 گردد و اصوالًپس از تمرین به سطح پایین استراحتی بر می
(. همچنین، 52تمرین ورزشی تأثیر گذرایی بر آن دارد )

هوازی  های بیدهد که ورزشذشته نشان میتحقیقات گ
تغییر  ALTو  GGTبرداری در سطوح سنگین مانند وزنه

ها در بافت عضالنی وجود کند، چون این آنزیمایجاد نمی
های پژوهش حاضر، به نظر با توجه به یافته(. 51) ندارد

 ستمیسبافت عضالنی، در  سودمندی سازگاری رسدمی
باشد که توانسته  داده روی هاشمو اییو اح ونیداسیاکس

وضعیت آنتی اکسیدانی بافت کبد را افزایش داده و  است

                                                                 
1
Praphatsor 

ی سالمت که مشخصه ALP و ASTآنزیم کبدی  میزان
 عضالنی است را کاهش دهد.  کبدی و 

 رسدهای پژوهش حاضر، به نظر میبا توجه به یافته
 اییو اح ونیداسیاکس ستمیدر س سودمندی سازگاری

وضعیت آنتی  باشد که توانسته است داده ویر هاموش
آنزیم کبدی  میزاناکسیدانی بافت کبد را افزایش داده و 

AST و ALP ی سالمت کبدی است را کاهش که مشخصه
 تواندیم منظم به صورت SIT ناتیتمرهمچنین، دهد. 

گذاشته  بدنی شیضداکسا ستمیس ییبر کارا یمثبت راتیتاث
به نظر  لذا د،ینما یآزاد را خنث هایکالیو اثرات مضر راد

 تیاهم نظر دارای نیپژوهش حاضر از ا جهینت رسدیم
 جادیدر ا رییثأت SIT ناتیهفته تمر  هشتاست که احتماالً

و  ی و اختالل عملکردی کبد نداشته است،شیاسترس اکسا
 مدت باعث بروز یدر طوالن SIT ناتیتمر ممکن است ای

 شده که مانع یدانیاکسیآنتدر دستگاه  دیمف هایسازگاری
 .شودیحاصل از آن م عملکردی و بافتی هایبیآس بروزاز 

 عدم پژوهش حاضر هایتیاز محدود یکیکه  نینظر به ا
 هایمتفاوت بافت یپاسخ هایسمیدر نظر گرفتن مکان

و  (رهیو غ ه،مغزی،قلب،کلی)عضالت اسکلت بدن مختلف
آن  ریاثکه تحت ت یورزش به نوع های کبدیآنزیم
 ییهاهورمون شدن فعال نیو همچن باشداند، میگرفتهقرار

 با شدت باال نیتمر در طول هانیکاتکوالمکورتیزل و  رینظ
 حاضر قیتحق جیگذار بر نتاریعوامل تاث گریاز د تواندیکه م
 .باشد

 
 نتیجه گیری

 زمینه این در مطالعه اولین عنوان به حاضر پژوهش نتایج
 بسیار تکرارهای با SIT تمرین هفته هشت که داد نشان
 افزایش سبب باال هایشدت در حتی ایثانیه 19 کوتاه
 AST کبدی هایآنزیم کاهش و شده کبد بافت TAC میزان

 در تغییر عدم به توجه با. شودمی هاموش در  ALP و
MDA که گرفت نتیجه توانمی کبدی هایآنزیم سایر و 

 و اکسیداتیو استرس کننده القاء تنها نه تمرین نوع این
 افزایش باعث تواندمی بلکه نیست؛ کبد عملکرد در اختالل

 حال این با. شود کبد عملکرد تقویت و اکسیدانی آنتی توان
 .است الزم بیشتر نمونه تعداد با تکمیلی هایبررسی
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و دمکارا  احمدی  

 تشکر و قدردانی
 ارشد کارشناسی پایانامه هاییافته از گرفته بر حاضر مقاله

 فیزیولوژی رشته دانشجوی احمدی حسن محمد یآقا
 علی دکتر آقای جناب از. باشدمی شاهد دانشگاه ورزشی
 بوعلی دانشگاه علمی هیئت عضو) حصاری کالنتری

 هیئت عضو) صمدی علی دکتر جناب و( همدان سینای

 مراحل در راهنمایی و کمک برای( شاهد دانشگاه علمی
 .یمدار تشکر کمال حاضر، پژوهش انجام
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