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.9دانشجوی کارشناسی ارشد فیزيولوژی ورزشی دانشگاه تهران 2و .9دانشیار گروه فیزيولوژی ورزشی دانشگاه
تهران

چکیده
هدف از مطالعۀ حاضر بررسی میزان تغییرات برخی شاخصهای آنتیاکسیدانی مانند سوپراکساید دیسموتاز (،)SOD
کاتاالز ( ،)CATگلوتاتیون پراکسیداز ( )GPXو هیدروژن پراکساید (  ،)H2O2پس از فعالیت سرعتی تکراری و پس از
آن غوطهوری در آب سرد ( )CWIبود .به این منظور 02ورزشکار تمرینکرده ،با میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی 0/9
 20/9±میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه ،میانگین سن  02/9±0/0سال ،قد  274/0±2/4سانتیمتر و
وزن  86±4/4کیلوگرم برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند .پس از انجام فعالیت سرعتی تکراری22،نفر از آزمودنیها
داخل آب سرد با دمای  24درجۀ سانتیگراد قرار گرفتند و  22نفر دیگر در دمای اتاق به شکل غیرفعال روی صندلی
نشستند .خون گیری نیز قبل و پس از انجام فعالیت سرعتی و همچنین پس از ریکاوری در آب سرد و نیز  04ساعت پس
از آخرین خونگیری انجام گرفت .نتایج نشان داد  04ساعت پس از فعالیت سرعتی تکراری ،عوامل آنزیمی CAT ،SOD
و  GPXبه حالت اولیۀ خود بازگشتند ،ولی تفاوت معناداری بین گروه آب سرد و گروه کنترل وجود نداشت .اگرچه میزان
تغییرات عوامل آنزیمی آنتی اکسیدانی پس از فعالیت ورزشی سرعتی تکراری شدید باال بود ،ولی غوطهوری در آب سرد
تأثیری بر بازگشت به حالت اولیه این عوامل نداشت.

واژههای کلیدی
آنتیاکسیدان ،ریکاوری ،فعالیت سرعتی.

 نويسندة مسئول  :تلفن32919990013:
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مقدمه
انتخاب روش صحیح برای بازگشت به حالت اولیه پس از فعالیت ورزشی شدید ،از مهمترین عوامل حفظ
و افزایش عملکرد ورزشکاران در ورزشهای مختلف است ( ،)2زیرا فعالیتهای ورزشی شدید موجب عدم
تعادل هموستاز و افزایش رادیکالهای آزاد و فشار اکسیداتیو میشود ( )0و در شرایطی که ورزشکاران
باید در اوج عملکرد خود باشند ،نیاز است تا هرچه زودتر به حالت اولیه بازگردند و برای رقابت بعدی آماده
شوند .گرفتگی ،ورم و آسیبهای ریز عضالنی همگی از پیامدهای رایج پس از فعالیت ورزشی شدیدند که
برخی اوقات نیازمند چندین روز ریکاوری و استراحت اند تا ورزشکار به حالت اولیۀ خود بازگردد .هرچند
بسته به شدت فعالیت ورزشی ،حذف محصوالت زائد متابولیسمی از عضالت و ایجاد تعادل اکسیدانی-
آنتیاکسیدانی ممکن است تا  04ساعت به طول انجامد تا به سطوح استراحتی بازگردند ( ،)0ولی در
حقیقت در دنیای واقعی ،ورزشکاران حرفه ای معموالً این مدت زمان را در اختیار ندارند تا به حالت اولیه
و اوج عملکرد خود برسند و در بسیاری موارد کمتر از یک رو یا حتی چندین ساعت یا چند دقیقه فرصت
دارند تا هرچه زودتر به اوج عملک رد خود برسند و برای رقابت بعدی آماده شوند ( .)3به همین دلیل،
امروزه بهطور وسیعی از قرار گرفتن در معرض سرما در زمینۀ پزشکی-ورزشی برای سرعت بخشیدن به
ریکاوری و بهبود عملکرد ورزشی پس از فعالیت ورزشی شدید استفاده میشود ( .)4در همین زمینه یکی
از روشهای سرمادرمانی در ورزشهای مختلف (به علت خواص ضدالتهاب و ضد ورمی آن) ،کمپرس یخ،
غوطهوری در آب سرد ( 6-22درجۀ سانتیگراد به مدت  4-2دقیقه) و سرمادرمانی تمام بدن( 2بخار
نیتروژن با دمای  -222تا  -282درجۀ سانتیگراد به مدت حداکثر  3دقیقه) است ( .)4در مقایسه با
روشهای دیگر ،مشخص شده است ،غوطهوری در آب سرد اجازه میدهد ،حجم بیشتری از بدن تحت
درمان قرار گیرد و خواص ضدالتهابی آن نیز روشن شده است ( )2و در بین مربیان و ورزشکاران ،بهدلیل
تأثیرات مثبت و هزینۀ کم ،غوطهوری در آب سرد بسیار معمول است ( )8و بهنظر میرسد استفاده از این
روش ممکن است روند بازگشت به حالت اولیه را بهبود بخشد ( .)7این بهبودی میتواند از طریق کاهش
فشار بر گیرندههای درد و کاهش احساس درد و احساس خستگی ( ،)2افزایش فشار هیدروستاتیک و
کاهش ادم و ورم بافتی ،تنگی عروق محیطی و افزایش جریان خون مرکزی و افزایش پیشبار و برونده
قلبی و کاهش ضربان قلب که این افزایش جریان خون مرکزی میتواند به انتقال سریعتر مواد زائد از
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عضالت به خارج از آنها منجر شود ( .)4همچنین عنوان شده غوطهوری در آب سرد به افزایش آنزیمهای
آنتیاکسیدانی و کاهش عوامل اکسیدانی از طریق افزایش جریان خون مرکزی منجر میشود .هرچند
مشخص شده است که گونههای واکنشی اکسیژن ( )ROS2و انقباضهای مطلوب عضالنی طی استراحت
و فعالیت ورزشی الزماند ( .)2به هر حال ،از آنجا که افزایش اکسیدانها و  ROSپس از فعالیت شدید
ورزشی میتواند به آسیبهای ریز عضالنی ،درد عضالنی ،طوالنی شدن بازگشت به حالت اولیه و در انتها
کاهش عملکرد ورزشی منجر شود ( ،)2پس اگر مداخلهای مانند غوطهوری در آب سرد بتواند موجب
کاهش این عوامل شود ،میتواند بر عملکرد ورزشی نیز تأثیر مثبت بگذارد .بهطور کلی در این روش دمای
آب ممکن است از صفر تا  24درجۀ سانتیگراد و زمان قرارگیری در آب سرد از چندین ثانیه تا چندین
دقیقه متغیر باشد ،اما تاکنون هیچ پروتکل و روش استفادۀ ویژهای برای آن ذکر نشده است ( .)6با اینکه
گزارش شده است احتماالً دمای کمتر یا مساوی  22درجۀ سانتیگراد مناسبترین دما برای استفاده در
حوضچههای آب سرد خواهد بود ( ،)9محققان گزارش کردهاند که مدت زمان مناسب از منظر پزشکی
کمتر از  32ثانیه است .بهطور کلی آب سرد دمایی است که درد ناشی از سرما در عضالت و پوست احساس
شود و این دما در حدود  22درجۀ سانتیگراد است ( .)8واضح است که غوطهوری در آب سرد موجب
شوک به بدن و در ادامه ،پاسخهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی میشود ،ولی اینکه در ادامه چه تأثیراتی
بر ریکاوری خواهد داشت ،تاکنون بهدرستی مشخص نشده است ( .)22بهعالوه ،مطالعهای گزارش کرده
که استفاده از آب سرد حتی ممکن است عالوهبر نداشتن تأثیر مثبت بر سازوکار بدن انسان ( ،)22گرفتگی
عضالنی پس از فعالیت ورزشی را در روز بعد از استفاده از آن افزایش دهد (.)37
یکی از فعالیتهایی که در بیشتر ورزشها انجام میگیرد ،فعالیت ورزشی سرعتی تکراری است (.)23
ویژگی این نوع فعالیتها ،وهلههای فعالیت سرعتی کمتر از  22ثانیه و استراحتهای کوتاهمدت کمتر از
 82ثانیه بین وهلههای فعالیت است ( .)23همانطورکه اشاره شد ،یکی از مهمترین پیامدهای فعالیت
ورزشی شدید مانند فعالیت سرعتی تکراری ،افزایش عوامل اکسایش و عدم تعادل اکسیدانی است و
مطالعات متعددی گزارش کردهاند که سرمادرمانی موجب تعادل آنتیاکسیدانی و بهبود عملکرد ورزشی
میشود ( .)24بیشتر این مطالعات که تأثیرات دماهای پایین بر تعادل آنتیاکسیدانی پس از فعالیت ورزشی
شدید را بررسی کردهاند ،از سرمادرمانی استفاده کردهاند ( .)24در این مطالعات نشان داده شده است که

1. Reactive Oxygen Species
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برای اندازهگیری پاسخ آنتیاکسیدانی ،از نشانگرهای زیستی تولید گونههای واکنشی اکسیژن (،)ROS
استفاده کردهاند که از جملۀ این نشانگرها میتوان از آنزیمهای سوپراکساید دیسموتاز ( ،)SODکاتاالز
( ،)CATگلوتاتیون پراکسیداز ( )GPXو هیدروژن پراکساید (  ،)H2O2نام برد ( .)22با وجود این ،اگرچه
بهنظر میرسد استفاده از آب سرد احتماالً موجب کنترل افزایش  ROSها میشود ،بهنظر میرسد تاکنون
پژوهشی بهدرستی ،تأثیرات کوتاه و بلندمدت غوطهوری در آب سرد را بر عوامل آنتیاکسیدانی را پس از
یک جلسه فعالیت ورزشی شدید نشان نداده است .بنابراین هدف از مطالعۀ حاضر ،بررسی تأثیر غوطهوری
در آب سرد ( )CWIبر پاسخ کوتاه و بلندمدت آنتیاکسیدانی پس از فعالیت ورزشی سرعتی تکراری در
ورزشکاران تمرینکرده است.
روششناسی
روش این پژوهش نیمهتجربی با دو گروه تجربی و کنترل است که در آن تأثیر غوطهوری در آب سرد
پس از فعالیت ورزشی سرعتی تکراری ) RSA( 2شدید بر مقادیر سرمی سوپراکساید دیسموتاز ،کاتاالز،
گلوتاتیون پراکسیداز و هیدروژن پراکساید بررسی شد.
آزمودنیها

جامعۀ آماری پژوهش فوتبالیستهای تمرینکردۀ عضو باشگاههای لیگ برتر فوتبال تهران و تعداد
نمونه نیز  02ورزشکار تمرینکرده بودند که برای شرکت در این پژوهش به شکل داوطلبانه و در دسترس
انتخاب شدند (مشخصات آنتروپومتریکی و آمادگی آزمودنیها در جدول  2ارائه شده است) .بعد از انتخاب
آزمودنیها ،مراحل پژوهش برای آنها توضیح داده شد و از آنها رضایتنامۀ شرکت در پژوهش حاضر گرفته
شد .پس از آن آزمودنیها به شکل تصادفی ،به دو گروه غوطهوری آب سرد ( 22( )CWIنفر) و کنترل
( 22( )Cنفر) تقسیم شدند.
جدول  .9مشخصات آنتروپومتريکی و آمادگی آزمودنیها
تودة

گروه

سن(سال)

قد (سانتیمتر)

وزن
(کیلوگرم)

شاخص
بدنی()kg/m2

CWI

00/2±0/3

274/2±2/8

87/0±8/8

00/0±2/7

23/0±3/9

کنترل()C

02/3 ±0

274/3±2/2

86/9±3/0

00/2±2/8

20/8±2/7

VO2max
)(ml/kg/min

1. Repeated Sprint Ability
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روش انجام پژوهش

در روز اول پژوهش ،ابتدا آزمودنیها قبل از انجام فعالیت سرعتی تکراری و پس از خونگیری به مدت
 22دقیقه با سرعت  22درصد حداکثر بار کار برای گرم کردن شروع به رکاب زدن کردند ( .)28پس از
اتمام پروتکل گرم کردن ،فعالیت اصلی سرعتی تکراری شامل هشت تکرار رکابزنی به مدت  7ثانیه در
هر وهله با حداکثر سرعت و  03ثانیه استراحت بین هر وهله تکرار (بار کار  × 2/722وزن بدن به کیلوگرم)
( ) 27انجام گرفت .پس از تکرار وهلۀ هشتم فعالیت سرعتی ،آزمودنیها به مدت پنج دقیقه استراحت
کردند و پس از ست چهارم ،خونگیری برای مرتبۀ دوم انجام گرفت (پروتکل فعالیت ورزشی سرعتی
تکراری و زمانبندی خونگیری قبل و پس از آن در شکل  2ارائه شده است) .پس از آن ،آزمودنیهای
گروه کنترل به حالت غیرفعال و به شکل نشسته استراحت کردند ،اما گروه  CWIبه مدت  20دقیقه در
مخزنی از آب سرد با دمای 24درجۀ سانتیگراد ،تا عمقی که کامالً تا محدودۀ زائدۀ خاجی بود ،قرار
گرفتند ( .)26میزان دمای آب هر دو دقیقه یک بار اندازهگیری و ثابت نگهداشته شد و  22دقیقه پس از
اتمام  20دقیقه قرار گرفتن در آب سرد ،بار دیگر از هر دو گروه خونگیری بهعمل آمد و پس از  04ساعت
نیز بار دیگر نمونهگیری انجام گرفت و نمونههای خونی پس از سانتریفیوژ و جداسازی سرم برای سنجش
متغیرهای مورد مطالعه در فریزر با دمای  -62درجۀ سانتیگراد قرار داده شد.

شکل  .9پروتکل فعالیت ورزشی سرعتی تکراری و مراحل خونگیری قبل و پس از آن
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به منظور اندازه گیری عوامل آنتی اکسیدانی در سرم از روش االیزا و کیت های

ZB-( ZellBio

 ) ANT- 96Aساخت آلمان استفاده شد .روش االیزا روش رنگسنجی 2بود که با استفاده از المان بتا
دیستروبروین ) DTNB( 0انجام گرفت .در روش االیزا عامل مورد مطالعه بر سطح یک میکروپلیت تثبیت
و پس از آن آنتیژن اختصاصی به میکروپلیت افزوده شد .در این مرحله اتصال آنتیبادی به آنتیژن انجام
گرفت و آنتیبادی به یک آنزیم متصل بود ،بنابراین افزودن سوبسترای آنزیم به میکروپلیت ،به یک واکنش
رنگی منجر شد و شدت رنگ حاصل متناسب با غلظت آنتیبادی یا بهعبارت بهتر متناسب با غلظت
آنتی ژن در نمونۀ مورد مطالعه بود .با استفاده از روش اسپکتروفتومتری ،میزان جذب نوری محلول
اندازهگیری و میزان عامل مورد مطالعه محاسبه شد (.)29
نتیجۀ آزمون شاپیروویلک و منحنی هیستوگرام نشان داد ،توزیع دادههای فعالیت آنزیمهای
سوپراکساید دیسموتاز ،کاتاالز ،گلوتاتیون پراکسیداز و هیدروژن پراکساید ،در هر چهار مرحله توزیع
طبیعی داشتند و نیز نتایج آزمون  tمستقل نشان داد اختالف معناداری بین میانگین گروهها قبل از فعالیت
سرعتی وجود نداشت .بهمنظور تجزیه وتحلیل تغییرات درون هر گروه از آزمون آماری واریانس با
اندازهگیری تکراری و به منظور بررسی تغییرات بین دو گروه از آنالیز آماری واریانس یکراهه استفاده شد.
نتایج
اطالعات مربوط به تغییرات سوپراکساید دیسموتاز ،کاتاالز ،گلوتاتیون پراکسیداز و هیدروژن پراکساید،
پس از فعالیت سرعتی تکراری و  04ساعت پس از آن در جدول  0ارائه شده است.
همانطورکه نشان داده شده است ،پس از فعالیت سرعتی تکراری میزان شاخصهای آنتیاکسیدانی
سوپراکساید دیسموتاز ،کاتاالز ،گلوتاتیون پراکسیداز و هیدروژن پراکساید ،افزایش و پس از  CWIو 04
ساعت پس از آن با وجود ادامۀ بازگشت به میزان اولیه ،تغییری بین دو گروه مشاهده نشد .با این حال،
میزان هر دو آنزیم در هر دو گروه در مدت  04ساعت پس از فعالیت سرعتی تکراری به حالت اولیه
بازگشت.

1 . Calorimetry
2 . Dystrobrevin Beta
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جدول .0
متغیر

SOD
)(U/ml

CAT
)(U/ml

)GPX(U/ml

H2O2
)(µM

گروه

خونگیری
مرحله ()9

خونگیری
مرحله ()2

خونگیری
مرحله ()9

خونگیری
مرحله ()4

آب
سرد

68/0±4/2

*283/7±22

*234/7±7/2

228/0±4/6

کنترل

222/7±9/3

*272/8±23

*220/2±23

233/7±22/3

آب
سرد

38/4±0/3

*87/0±22/0

*23/3±8/3

42/2±7/3

کنترل

34/2±4

*82/3±6/9

*22/2±8/0

42/2±8

آب
سرد

090/8 ± 33

*379/4 ± 37

*342/2 ± 06

302/8 ± 27

کنترل

329/3 ± 38

*423 ± 02

*384/9 ± 42

303/3 ± 22

آب
سرد

32/9±3/2

*49/0±0/2

*43/2±3/8

39/9±3/8

کنترل

38/7±3/2

*49/3±0

*48/7±2/6

40/2±0/8

قبل فعالیت ورزشی سرعتی تکراری (مرحلۀ  ،)9پس از پايان فعالیت ورزشی سرعتی تکراری (مرحلۀ  ،)2پس از
پايان ريکاوری (مرحلۀ  24 ،)9ساعت پس از انجام فعالیت ورزشی سرعتی تکراری (مرحلۀ  * .)4تغییر معنادار در
مقايسه با مرحله  ¥ .9تغییر معنادار در مقايسه با گروه کنترل (.)P<3/35

بحث و نتیجهگیری
مهمترین یافتههای پژوهش حاضر این است که  RSAسبب افزایش مقادیر آنتیاکسیدانی شده ،درحالیکه
 CWIدر مقایسه با ریکاوری غیرفعال تأثیر معناداری بر شرایط آنتیاکسیدانآنتیاکسیدانی نداشته است.
گزارش شده است که طی تمرینات ورزشی شدید هوازی ،بیهوازی یا ترکیب آنها ،فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی  ،GR,GPX,SODافزایش مییابند ( .)02با این حال بعضی مطالعات نیز کاهش  SODرا
گزارش کردند و علت این کاهش را به افزایش ناگهانی تولید هیدروژن پراکساید نسبت دادند ( .)02شایان
ذکر است که آنزیمهای آنتیاکسیدانی در پاسخ به تمرینات شدید و طوالنیمدت ،تنها بهوسیلۀ سطوح
فشار اکسایشی تنظیم نمیشوند ،بلکه در دسترس بودن عناصری مثل  ،Se,Mn,Fe,Zn,Cuنیز بسیار مهم
است ( .)00در پژوهشی مشاهده شد که تمرینات  ،HIITسبب افزایش  CAT ،SOD ,GPXنسبت به حالت
اولیه شدند و  3ساعت بعد از تمرین سطوح  SODهمچنان نسبت به سطوح پایه باال بود و بعد از 04
ساعت به سطح پایه رسید GPX .بعد از  3ساعت کاهش معنادار داشت و پس از  04ساعت به سطوح پایه

24

علوم زيستی ورزشی ،دورة  ،92شمارة  ،9بهار 9911

رسید CAT .سه ساعت بعد از تمرین به سطوح پایه نزدیک شد ،ولی  04ساعت بعد دوباره به مقادیر باالی
بعد از تمرین نزدیک شد ،که این احتماالً بهعلت آسیب زیاد ناشی از تمرین است که به عضله وارد شده
و به ترشح هیدروژن پراکساید زیادی منجر شده و سبب شده است تا کاتاالز افزایش دوباره پیدا کند تا
این هیدروژن پراکساید اضافی را خنثی کند ( .)03در پژوهشی دیگر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی در
سطوح بیشینه و زیر بیشینه ،بر روی دوچرخه سنجش شد که تغییرات معناداری در فعالیت آنزیمهای
آنتی اکسیدانی در سطوح زیربیشینه مشاهده نشد و تنها فعالیت  GPXدر سطح زیربیشینه افزایش یافت
( ،)04درحالیکه تحقیقات بعدی بر روی گروههای مشابه حاکی از افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی
بود ( .)02این نکته ثابت شده است که  GPXبا فعالیتهای اضافی افزایش و پس از آن کاهش مییابد،
بنابراین  GPXحساسیت زیادی به شرایط تمرینی دارد (.)08
بهنظر میرسد سرما موجب کاهش فشار اکسیداتیو و عوامل اکسیدانی میشود .گفته شده است
احتماالً آب سرد خود موجب افزایش تحریک عضالت و لرزشهای ریز در عضالت شده و از این طریق
بهطور عکس موجب افزایش فشار اکسیداتیو میشود .پس احتماالً فشار سرما ،پاسخ سیستم دفاعی
آنتیاکسیدانی را در برخی موارد افزایش میدهد ( .)07بهطور کلی در خصوص قرار گرفتن در معرض
سرما ،نتایج بسیار متناقض است و حتی گزارش شده است قرار گرفتن در سرمای شدید نهتنها نمیتواند
موجب کاهش عوامل اکسیدانی شود ،بلکه فشار اکسیداتیو را نیز افزایش میدهد ( )06که با نتایج پژوهش
حاضر همسوست .همۀ این نتایج متناقض ناشی از استفاده از پروتکلهای مختلف غوطهوری در آب سرد
است .بر همین اساس بهنظر میرسد که بسته به نوع فعالیت ورزشی شدید باید پروتکل غوطهوری ویژهای
درنظر گرفت ( .)2همچنین دماهای بسیار پایین آب سرد میتواند موجب انبساط عروق محیطی شود و
جریان خون مرکزی را کاهش دهد و بدینترتیب تأثیر حمل مواد زائد توسط جریان خون به تعویق بیفتد
و غوطهوری در آب سرد تأثیر منفی بر عملکرد یا عوامل آنتیاکسیدانی بگذارد ( .)4بنابراین احتماالً برای
کاهش فشار اکسیداتیو ایجادشده پس از فعالیت ورزشی بسیار شدید یا تأثیر بر ورزشکاران تمرینکرده،
پروتکلهای متفاوت استفاده از آب سرد نیاز است تا ورزشکاران بهمنظور تسریع ریکاوری در آن قرار
گیرند .در خصوص تغییرات میزان عوامل آنتیاکسیدانی پس از غوطهوری در آب سرد نیز نشان داده شده
است قرارگیری در سرما موجب افزایش غلظت  ،GSHفعالیت  GPX ،CAT ،SODو  GRدر بافت چربی
قهوهای موشها شده است ( .)32از بین آنتیاکسیدانها ،فعالیت  42 ،CATدقیقه بعد از تمرین با ریکاوری
غیرفعال روند نزولی نسبت به ریکاوری  CWIداشت و  SODنیز با ریکاوری  42 ،CWIدقیقه بعد از تمرین
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سیر نزولی داشت .البته در گزارشی دیگر گلوتاتیون پس از یک ساعت قرارگیری در سرما تغییری نکرد
( .)32در پژوهشی مشخص شد که فعالیتهای اریتروسیتی  SODو CATکه هر دو  02و  42دقیقه بعد
از ورزش و پس از ریکاوری استراحت غیرفعال اندازهگیری شده بودند ،در پاسخ به ورزش فیزیکی و در
مقایسه با مقادیر پایۀ خود ،تغییر فاحشی نکرده بودند .عالوهبر این ،فعالیت  GPXنیز پس از ورزش و
ریکاوری غیرفعال و  CWIنسبت به مقادیر پایهاش تغییر زیادی نداشت .در نتیجه مشخص شد که شدت
فعالیت انجامگرفته در این مطالعه برای فعال کردن شدید آنتیاکسیدانها کافی نبوده است ( .)30عدم
افزایش معنادار فعالیتهای این سه آنزیم با مقادیر پایه 42 ،دقیقه پس از ورزش و ریکاوری ،نشاندهندۀ
این واقعیت است که این آنزیمها شاخصهای مرحلۀ اول تولید  ROSهستند ،چراکه شاخص ثانویۀ تولید
آن یعنی  ،TBARSافزایش چشمگیری داشت ( .)24محققان نشان دادند که حمام آب سرد  2دقیقهای
هیچ تغییری در فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی ،بعد از تمرین ،در مقایسه با مقادیر پایه ایجاد نمیکند.
البته درجۀ حرارت آب سرد نیز ممکن است بیشازحد پایین بوده باشد ( .)6عالوهبر این ،اطالعات ارائهشده
در مورد ارتباط استفاده از حمام  CWIبعد از ورزش شدید ،متناقض است که بیشک به مطالعات بیشتری
نیاز است ( .)20بهعالوه ،نتایج دیگر پژوهشها حاکی از آن است که فعالیت  GPXپس از قرارگیری در
سرما کاهش مییابد ،البته در برخی موارد بدون تغییر باقی مانده است ( )32که نتایج پژوهش ما نیز نشان
داد  CWIتأثیری بر تغییرات آنزیمی پس از فعالیت ورزشی سرعتی تکراری نداشت .بهطور کلی در خصوص
قرار گرفتن در معرض سرما ،نتایج بسیار متناقض است و حتی گزارش شده است قرار گرفتن در سرمای
شدید نهتنها نمیتواند موجب کاهش عوامل اکسیدانی شود ،بلکه فشار اکسیداتیو را نیز افزایش میدهد
( .)32گزارش شده است ،افزایش تولید گرما طی قرار گرفتن در سرما از طریق تغییرات در متابولیسم و
تولید گرما با لرزش بدن حتی میتواند دمای بدن را در مواجهه با محیط سرد افزایش دهد ،بهخصوص
زمانیکه بدانیم  72-222درصد از انرژی متابولیک آزادشده برای کار عضالنی به گرما تبدیل میشود
( .)32بر همین اساس گزارش شده است ،قرارگیری در آب سرد و در ادامه واکنشهای جبرانکننده ،شاید
موجب افزایش واکنشهای رادیکال آزاد در بدن و تولید  ROSو در نهایت فشار اکسیداتیو شود ،هرچند
میزان این افزایش اندک است ( .)30در پژوهش حاضر آنزیمهای آنتیاکسیدانی  CAT,SODبهطور
میانگین در گروه آب سرد و کنترل بعد از فعالیت سرعتی افزایش  62درصدی و  GPXافزایش تقریباً 36
درصدی نسبت به قبل از تمرین داشتهاند .با توجه به اینکه  SODاولین سد دفاعی در مقابل رادیکالهای
اکسیژن است ،افزایش  62درصدی آن نسبت به سطوح استراحتی گویای شدت باالی تمرین و تولید بیش
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از حد رادیکالهای اکسیژن و افزایش زیاد  SODبرای تبدیل آنها به هیدروژن پراکساید است ( .)33در
دیگر پژوهشها نیز مشخص شده است که کاتاالز در واکنشهای شیمیایی ،از ظرفیت زیادی برخوردار
است ( ) 34و از آنجا که هیدروژن پراکساید محصول بسیار مضر در بسیاری از فرایندهای سوختوسازی
است ،باید بهسرعت به مواد کمتر آسیبرسان تبدیل شود ،که سلولها برای این فرایند معموالً از کاتاالز
استفاده میکنند ( .)32البته بین عملکرد  CATو  GPXهمپوشانی وجود دارد ،ولی در غلظتهای پایین،
 GPXنقش فعال تری در حذف هیدروژن پراکساید از سلول دارد .از آنجا که شدت تمرین انجامگرفته در
این پژوهش بسیار زیاد بود ،افزایش بیش از دو برابری کاتاالز نسبت به  GPXتوجیهپذیر است .اما در مورد
بازگشت به حالت اولیۀ این آنزیمها ،با اینکه بین دو گروه از لحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده نشد،
ولی بهطور کلی ،در مورد آنزیم  SODشاهد کاهش  34درصدی در گروه آب سرد و کاهش  27درصدی
در گروه کنترل ،بعد از ریکاوری بودیم؛ یعنی آنزیم  SODدر گروه آب سرد ،با سرعت دو برابر نسبت به
گروه کنترل کاهشیافته بود 04 .ساعت بعد نیز گروه آب سرد کاهش  87درصدی و گروه کنترل کاهش
 38درصدی داشتهاند ،یعنی آنزیم  SODدر گروه آب سرد با سرعت تقریباً دو برابر نسبت به گروه کنترل
به سطوح پایۀ خود نزدیک شده است .تغییرات آنزیم کاتاالز هم تقریباً مشابه با  SODاست ،یعنی در گروه
آب سرد بعد از ریکاوری شاهد کاهش  42درصدی بودیم و در گروه کنترل نیز کاهش  06درصدی را
مشاهده کردیم 04 .ساعت بعد نیز گروه آب سرد کاهش  72درصدی و گروه کنترل کاهش  22درصدی،
برای رسیدن به سطوح پایۀ خود داشتند .با توجه به این نتایج ،بهنظر میرسد دما یا مدت قرارگیری در
آب سرد در پژوهش ما بهاندازهای پایین نبود که بتواند بر آزمودنیهای تمرینکرده تأثیر بگذارد و موجب
کاهش معنادار ،در عوامل اکسیدانی شود .بنابراین احتماالً برای کاهش فشار اکسیداتیو ایجادشده پس از
فعالیت ورزشی بسیار شدید یا تأثیر بر ورزشکاران تمرینکرده ،دماهای پایینتر یا مدت بیشتری نیاز است
تا ورزشکاران در آب سرد قرار گیرند که البته انجام پژوهشهای بیشتری در این زمینه ضروری است.
همراستا با نتایج پژوهش حاضر که هیچ تغییری در عوامل اکسیدانی و آنتیاکسیدانی پس از غوطهوری
در آب سرد مشاهده نشد ،مطالعۀ دیگری نشان داد ،عدم تغییر معنادار در عوامل آنزیمی و غیرآنزیمی
پس از قرارگیری در محیط سرد میتواند ناشی از مدت کم قرارگیری در سرما (سه دقیقه در دمای -232
درجۀ سانتیگراد) باشد ( .)32در پژوهشی دیگر گزارش شد که قرارگیری در معرض سرما میتواند فعالیت
آنتیاکسیدانی را با توجه به افزایش  GR ،SOD ،GSHو  GPXبهبود بخشد ( .)38 ،37البته این مطالعه
روی افراد معمولی و در شرایط استراحت نه پس از فعالیت ورزشی شدید انجام گرفت و تمام عوامل
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 بهنظر میرسد یکی از محدودیتهای مهم.آنتیاکسیدانی در سطح سلولی و در اریتروسیتها بررسی شد
پژوهش حاضر عدم بررسی عوامل آنتیاکسیدانی در سطح اریتروسیتها بود که احتماالً میتوانست موجب
. بر عوامل آنتیاکسیدانی شودCWI بررسی دقیقتر تأثیر
 در مطالعۀ حاضر به مقدار کافی باال بود تا موجب پاسخRSA در نتیجه اگرچه میزان شدت فعالیت
، بهنظر میرسد. ولی آب سرد تأثیری بر سرعت بازگشت به حالت اولیه نداشت،عوامل آنتی اکسیدانی شود
 درجۀ سانتیگراد) و مدت زمان قرارگیری در آب24( میزان دمای آب سرد استفادهشده در مطالعۀ حاضر
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Abstract
The purpose of this study was to measure the changes in superoxide dismutase
(SOD), catalase (CAT) glutathione peroxidase (GPX) and Hydrogen peroxide
(H2O2), after repeated-sprint activity (RSA) and subsequent cold water
immersion (CWI). Twenty trained athletes with maximal oxygen uptake
(VO2max) 52.9±2.9 ml.kg-1.min-1, age 21.9±2.2 yrs, height 174.2±5.4 cm, and
weight 68±4.4 kg were assigned to take part in this study. After performing
repeated-sprint activity, 10 participants immersed in cold water (14°c) and 10
participants passively sat on a chair at room temperature. Blood sampling was
performed before and after RSA, after CWI or passive rest and after 24 h. The
results showed that antioxidant levels returned to baseline levels after 24 h,
nevertheless; there was no significant difference between CWI and Control
groups. In conclusion, although the levels of enzymatic antioxidants were
significantly higher after RSA, CWI did not have any effect on returning to
baseline levels after 24h.

Keywords
Antioxidant, Repeated sprint, Recovery.



Corresponding Author: Email: mrkordi@ut.ac.ir; Tel: +982161118870

