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Introduction: Pulmonary poisoning and the production of Reactive Oxygen 

Species (ROS) lead to impaired respiratory gas exchange and cause DNA damage. 

Pumpkin seeds with powerful antioxidant properties can reduce ROS production. 

Therefore, the present study aimed to investigate the interactive effect of resistance 

training and pumpkin seed consumption on the levels of inhibitory (Glutathione and 

ATP) and destructive (Cytochrome-C and Malondialdehyde) factors in lung tissue 

of rats poisoned with hydrogen peroxide.  

Methods: forty-two male Wistar rats with an approximate weight of 250±50 kg 

were selected and randomly divided into seven groups (six rats in each group) 

including 1. Healthy Control, 2. Poisoned Control, 3. Resistance Training, 4. One 

mg/kg Pumpkin Seeds, 5. Two mg/kg Pumpkin Seeds, 6. Resistance Training + 

One mg/kg Pumpkin Seeds, and 7. Resistance Training + Two mg/kg Pumpkin 

Seeds. The resistance training protocol consisted of climbing a one-meter ladder 

with a 2-centimeter distance between each step and an 85-degree incline. Data were 

analyzed using two-way ANOVA and Bonferroni post hoc test in SPSS software at 

a significance level of α=0.05.  

Results: Resistance training combined with the consumption of pumpkin seeds led 

to a significant effect on ATP, Cytochrome-C, GSH, MDA, and PAB 

concentrations in lung tissue (P=0.001). 

Conclusion: The interaction of performing resistance training with pumpkin seed 

consumption can reduce the production of ROS via toxins such as H2O2 in lung 

tissue, by increasing factors such as ATP and GSH concentration as well as 

decreasing Cytochrome-C, MDA, and PAB concentrations. 
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Extended Abstract 
 

Introduction 
Pulmonary poisoning and the production of Reactive 

Oxygen Species (ROS) lead to impairment in 

respiratory gas exchange and DNA damage. The 

increase in ROS production, in addition to disruption 

and inhibition of various intracellular antioxidant 

mechanisms, can lead to irreversible damage to 

protein, membrane lipids, DNA, and nucleic acid. It 

can also lead to impairment in cellular processes 

including cellular metabolism, exchange of cellular 

messages, gene expression, cell differentiation and 

proliferation, autophagy, and apoptosis. Herbal 

treatments and sports training can be less invasive 

compared to clinical methods. There are toxins in our 

world that lead to oxidative damage. Until now, the 

protective role of pumpkin seeds on the damage caused 

by ROSs poisoning, in which H2O2 is one of the most 

important factors, has not been investigated in a very 

sensitive tissue such as the lung. Also, the role of 

resistance training in reducing or increasing the factors 

that cause or inhibit ROSs is not well known. 

Therefore, this research aimed to investigate the 

interactive effect of resistance training and pumpkin 

seed consumption on the levels of inhibitory 

(Glutathione and ATP) and destructive (Cytochrome-C 

and Malondialdehyde) factors in lung tissue of rats 

poisoned with hydrogen peroxide. 

 

Methods 

Forty-two male Wistar rats with an approximate weight 

of 250±50 kg were selected and randomly divided into 

seven groups (6 rats in each group) including 1. 

Healthy Control, 2. Poisoned Control, 3. Resistance 

Training, 4. One mg/kg Pumpkin Seeds, 5. Two mg/kg 

Pumpkin Seeds, 6. Resistance Training + One mg/kg 

Pumpkin Seeds, and 7. Resistance Training + Two 

mg/kg Pumpkin Seeds. The resistance training protocol 

consisted of climbing a one-meter ladder with a 2-

centimeter distance between each step and an 85-

degree incline. The training was performed as three 5-

repetition sets with a 1-minute rest interval between 

each repetition and a 2-minute rest interval between 

each set. The selected initial weight was 50% of the 

rats' body weight, which was gradually increased until 

the end of eight weeks and increased to 100% of their 

body weight in the last week. After preparation, 

pumpkin seeds were ground into powder by an electric 

grinder machine. In two 1-hour stages, they were 

soaked in 80% ethanol with a ratio of 1 to 10 and then 

passed through a 0.2 mm paper filter .The remaining 

substance was placed in the percolation device to 

evaporate its ethanol. Then, each 50 mg of the 

remaining dry extract powder was dissolved in 0.1 ml 

of distilled water and fed to rats by the oral gavage 

method. Data were analyzed using two-way ANOVA 

and Bonferroni’s post hoc test in SPSS software at a 

significance level of α=0.05. 

 

 

 

Results 

Resistance training significantly affected lung tissue 

ATP and PAB concentrations (P=0.001). Also, the 

consumption of pumpkin seeds significantly affected 

ATP and PAB concentrations in lung tissue (P=0.001). 

But the interaction of resistance training and pumpkin 

seeds concentration had no significant effect on ATP 

(P=0.08) and PAB (P=0.10) concentrations in lung 

tissue. Resistance training significantly affected the 

concentrations of Cytochrome-C, GSH, and MDA in 

lung tissue (P≤0.05). The consumption of pumpkin 

seeds and the interaction of resistance training + 

pumpkin seeds also significantly affected the 

concentrations of Cytochrome-C, GSH, and MDA in 

the lung tissue (P≤0.05). 

 

Conclusion 

In conclusion, the results of this study showed that 

resistance training with pumpkin seed consumption 

significantly increases ATP and GSH concentrations. 

Meanwhile, the concentrations of Cytochrome-C, PAB, 

and MDA decreased in the lung tissue. It was also 

observed that the condition of training + consumption 

of pumpkin seeds are more effective than other 

conditions. Therefore, the interaction of resistance 

training with the consumption of pumpkin seeds can 

counteract the damage caused by H2O2 poisoning by 

increasing the concentration of ATP and GSH and 

decreasing the concentrations of Cytochrome-C, PAB, 

and MDA. 
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 ( وATPتأثیر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف بذر کدو بر سطوح عوامل بازدارنده )گلوتاتیون و 

شده با پراکسید های مسمومریۀ رتدر بافت ( آلدئیددیو مالون  C-سیتوکرممخرب ) عوامل
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 چکیده اطالعات مقاله
 مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 

 

 60/63/1461 :افتیدر خیتار

 60/60/1461تاریخ بازنگری:

 11/60/1461: رشیپذ خیتار

 36/60/1461: انتشار خیتار

 

  ها:واژهکلید
 ،بذر کدو

 ،پراکسید هیدروژن

 ،تمرین مقاومتی
 ،C-سیتوکرم

 .آلدئیدمالون دی 

منجر  DNAهای واکنشی به نقص در تبادل گازهای تنفسی و آسیب به ی و تولید گونههای ریومسمومیت مقدمه:

را کاهش دهد؛ بنابراین هدف از تحقیق  ROSتواند تولید اکسیدانی بسیار قدرتمند میبذر کدو با خواص آنتی .شوندمی
و مخرب  ATPگلوتاتیون و  ةدتأثیر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف بذر کدو بر سطوح عوامل بازدارنبررسی حاضر، 

 هیدروژن است.  شده با پراکسیدهای مسمومرت ةآلدئید در بافت ریدی و مالون C-سیتوکرم

 0صورت تصادفی به انتخاب و بهگرم  216±16سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن تقریبی  42 روش پژوهش:

بذر  .1گرم بر کیلوگرم، میلی 1بذر کدو  .4تمرین مقاومتی،  .3کنترل مسموم،  .2کنترل سالم،  .1سری شامل  0گروه 
 2تمرین مقاومتی+بذر کدو  .0گرم بر کیلوگرم و میلی 1تمرین مقاومتی+بذر کدو  .0گرم بر کیلوگرم، میلی 2کدو 
متر فاصله متری با دو سانتیرفتن از نردبان یک گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند. پروتکل تمرین مقاومتی شامل باالمیلی

های آماری تحلیل واریانس دوطرفه ها با استفاده از آزمونداده لیوتحلهیدرجه بود. تجز 01بین هر دو پله و شیب 
 صورت گرفت.  ≥61/6Pداری در سطح معنا SPSSافزار نفرونی در نرموهمراه با آزمون تعقیبی ب

، C-، سیتوکرومATPهای داری بر غلظتاثر معنا کدو  به ایجاد تمرین مقاومتی همراه با مصرف بذر ها:یافته

GSH ،MDA  وPAB ( 661/6در بافت ریه منجرشد=P .) 

 GSHو غلظت  ATPتعامل انجام تمرین مقاومتی همراه با مصرف بذر کدو با افزایش عواملی مانند  گیری:نتیجه

مانند  ییهاتیموماز مس دشدهیتول ROSتواند می PABو  C ،MDA-و همچنین کاهش غلظت سیتوکروم

2O2H .را در بافت ریه کاهش دهد 

( و ATPتأثیر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف بذر کدو بر سطوح عوامل بازدارنده )گلوتاتیون و  .سیدعلی، حسینی؛ و حسن، همائیمتین ؛نازآفرین ،محمد: استناد

 ؛1461.ورزشی علوم زیستی . نشریه شده با پراکسید هیدروژنومهای مسمآلدئید( در بافت ریة رتدیو مالون  C-عوامل مخرب )سیتوکرم
(3)14، 01-07. 
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 مقدمه

گاز را برای کل ارگانیسم ترویج کند؛ اما به همین ترتیب، ریه بسیار  ةطور مؤثر مبادلتواند بهیافته میعنوان یک عضو تکاملریه به
و  1های واکنشی اکسیژنیق هر دو فرایند آنزیمی و غیرآنزیمی به گونهتوان از طرحساس به محیط خارجی آن است. اکسیژن را می

شود. در شرایط عادی غلظت منجر  DNAها و ها، چربیتواند به آسیب به پروتئینتبدیل کند، که می 2های واکنشی نیتروژنگونه
ROS/RNS (1)رسد ه قرار دارند، به حداقل میها که در داخل سلول و مایع پوشش اپیتلیال ریاکسیداناز طریق فعالیت آنتی. 

های به آسیب تواندی، میسلولدرون یدانیاکسیهای گوناگون آنتسازوکاربر ایجاد اختالل و مهار عالوه ROS دیتول شیافزا
وساز جمله سوخت از یسلول یندهاایدر فرنقص  جادیو همچنین ا دیاس کی، نوکلئDNA، ییغشا یدهایپیو ل نیناپذیری در پروتئبرگشت

 یدفاع یهاستمیس یعاد طی. در شرا(2)سلول، اتوفاژی و آپوپتوز منجر شود  ریژن، تمایز و تکث انیسلولی، ب یهاامی، تبادل پیسلول
ها را ROSخورد که افزایش هستند؛ اما در برخی شرایط این تعادل فیزیولوژیکی به هم می ROSکردن  یبه خنث بدن قادر یدانیاکسیآنت

 .(3)در پی دارد 

هایی که مشتقات واکنشی اکسیژن های مرکزی اکسیژن و غیر رادیکالبرچسب عمومی است که به هر دو رادیکال ،ROSاصطالح 
عضی ب ونیداسیو اکس 2O2H دی، با تولژنی. تولید و مصرف اکس(4)کند ره می( هستند، اشا)2O2H(پراکسید هیدروژن  برای مثال)

 . (1)سلولی آن مرتبط است و مهار تجمع درون 2O2H یةتجز قیها از طروسازی سلولها، عملکرد سوختمولکول

2O2H ةتواند به نقص در بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی از جمله تولید و تجزیمی تیایجاد مسموم با ATP  منجر شود. تنفس
و در  دیانتقال الکترون تول ةریتوسط زنج ATPفرایند،  نیا یاست. ط دیسوپراکس دیترین منابع تولاز اساسی یتوکندریم یهوازی سلول

 مشخصخوبی . همچنین به(0)سلول در ارتباط است  یولوژیزیکه با پاتوف شودیم لیتشک دید سوپراکسآزا کالی، رادیانتقال انرژ نیح
( MDAدی آلدئید )شود. مالونافزایش سطح استرس اکسیداتیو در بدن می سببشده است که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا 

ناشی از  MDAعنوان یک بیومارکر استرس اکسیداتیو مورد توجه است. تولید اصلی اندوژن محصول پراکسیداسیون لیپید است و به
اکسیدان سلولی، نقش مهمی در عنوان آنتیدر واقع، بهاما در این بین سطوح گلوتاتیون  .(0)نشده است اکسیداسیون اسیدهای چرب اشباع

های مختلف واکنش طور مستقیم با رادیکالطور مستقیم با اهدای یک اتم هیدروژن بهبه GSHمثال  رایآزاد دارد. ب کالیکاهش راد
برای اهدای  GSHاکسیدانی مهم پذیر باشند. یک عمل آنتیر و آسیبپذیها کمتر واکنششود که گونهمی سبب مسئله دهد؛ ایننشان می

 .(0)و هیدروپراکسیدهای آلی است  2O2Hجهت از بین بردن  GPXالکترون برای 

کند ( روش نسبتاً ساده، سریع و ارزان است که تالش میPAB) دانیاکسیآنت-دانیاکس-ینیبر این تست توازن پروتئعالوه
مناسب برای تشخیص ظرفیت پروتئین  یاستاندارد منزلةبه همچنینواحد ارزیابی کند.  یاکسیدانی را در آزمایشهای طرفدار و آنتیفعالیت
 سببهمراه باشد که  ROSسرم باال با افزایش تولید  PABرود که کند. انتظار میمایعات بیولوژیکی عمل میاکسیدان موجود در و آنتی

ها و آگهی در ارزیابی خطر ابتال به بیمارییک شاخص پیش PABشود. سرم های سلولی میهای زیستی و آسیباکسیداسیون مولکول
 .(7)التهاب است 

ها و کنند. تمرینوساز طبیعی تولید میعنوان قسمتی از فرایند سوخترا به ROSهای آزاد و صورت منظم رادیکالها بهسلول
های تولید رادیکال آزاد و سازوکارها منجر شود. تاکنون بیشتر اکسیدانو آنتی ROSتواند به عدم تعادل بین تولید های ورزشی میفعالیت
ROS 2ها نشان داده است که تحقیق یهای ورزشی شناخته نشده است؛ اما نتایج بعضهنگام تمرینO2H تواند توسط میتوکندری، می

های مقاومتی . تمرین(16)رزشی تولید کند های فاگوسیتوز را در حین فعالیت وهای ایمنی و دیگر سلولآنزیم گزانتین اکسیداز، سلول
اکسیدان های دفاع آنتیشود و هم سیستمها منجر میROSکه هم به ترویج و تولید  کند؛ به این صورتمانند شمشیری دوپهلو عمل می

                                                 
1. Reactive Oxygen Species (ROS) 
2. Reactive Nitrogen Species (RNS) 
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های ، مکملمسئله آسیب و نقص شود. برای جلوگیری از این سببتواند های واکنشی میدهد؛ مقادیر زیادی از گونهرا افزایش می
 .(11)شوند معمول همراه با ورزش مصرف میطور بهاکسیدان آنتی

، Eهای اند. ویتامینبسیار مورد توجه قرار گرفته ،شوندمیهای آزاد منجر ها و مواد غذایی که به حذف یا کاهش سطوح رادیکالمکمل
A  وC های ها و ویتامینند. در این بین بذر کدو منبع غنی از پروتئینداراکسیدانی و دیگر مواد معدنی خاصیت باالی آنتیE ،A  وB ،

اکسیدانی مانند کاروتنوئیدها، لوتئین و توکوفرول است. نشان داده شده است که مانند روی و سلنیوم و همچنین عوامل آنتیمواد معدنی 
 .(12)د نکنهای آزاد را مهار میتواند پراکسیدسیون لیپیدها را مهار کند؛ این ترکیبات همچنین رادیکالعوامل موجود در بذر کدو می

بررسی نقش بذر کدو و تمرین استقامتی بر نشانگان فشار اکسیداتیو بافت عضالت ( به 2626و همکاران ) رادشکوهیدر تحقیقی  
داری بر غلظت صورت جداگانه اثر معناهای نر پرداختند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرین و دریافت بذر کدو بهتندانقباض در رت

ATP ،ADP ،MDA  وPAB اما تعامل تمرین و بذر کدو بر انگشتان )تندانقباض( دارد.  ةطویل بازکنند ةعضلMDA طویل  ةعضل
 تواندیکدو و تمرین استقامتی م نداشت؛ ولی بر سایر متغیرها تأثیر معناداری داشت. مصرف مکمل بذر یدارانگشتان اثر معنا ةبازکنند

بر استرس اکسیداتیو به تحقیقات  آن تأثیراتری بذر کدو و تمرین استقامتی و یاد و مکملشوکاهش استرس اکسیداتیو در بدن  سبب
 .(13)بیشتری در آینده نیاز دارد 

های ریوی مانند آسم منجر شود. تواند به بیماریهای حیاتی برای زندگی انسان است و در صورت بروز مشکل میبافت ریه از ارگان
های های دیگر، انسان دچار بیماریرسانی در سطح سلولی برای اندامها و اختالل در تنفس و اکسیژندر صورت بروز مشکل در ریه

های . بنابراین حفاظت از این اندام در سطح سلولی از طریق مصرف مکمل(1)واند زندگیش مختل شود تشود که میگوناگونی می
. از طرفی مصرف (2)بسیار حائز اهمیت است  ،شوندهای بدن میهایی که سبب حفاظت از سلولاکسیدانی و فعال کردن مولکولآنتی

که بیشترین سودهی را  مقادیریها در ؛ بنابراین مصرف این مکمل(12)بسیار مهم باشد  زمینهتواند در این اکسیدانی میهای آنتیمکمل
هاست. بنابراین محققان تحقیق حاضر به بررسی های بالینی و فیزیولوژیستبرای محققان در حوزه یهدف مهم ،برای بدن داشته باشند

 باشد. بخشتواند ثمرتمرین مقاومتی میتنهایی یا همراه با انجام تا مشخص کنند کدام دوز به اندپرداختهدو نوع دوز مصرفی 

در  ییهاتیهای بالینی کمتر تهاجمی باشد. مسمومتواند در مقایسه با روشهای ورزشی میهای گیاهی و تمریناز طرفی درمان
از  جادشدهیای اهنقش حفاظتی بذر کدو بر روی آسیب یدرستد. تاکنون بهنشوهای اکسیداتیو منجر میدنیای ما وجود دارند که به آسیب

در بافت بسیار حساس مانند ریه تعیین نشده است؛ همچنین رفتار  ،ستآنهاها تریناز مهم 2O2Hها که ROSناشی از  تیمسموم
بررسی ها مشخص نیست. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، ROS ةهای مقاومتی در کاهش یا افزایش عوامل ایجادکننده یا بازدارندتمرین

( دی آلدئیدو مالون C-سیتوکرم( و مخرب )ATPتمرین مقاومتی و مصرف بذر کدو بر سطوح عوامل بازدارنده )گلوتاتیون و تأثیر تعاملی 
 هیدروژن است. شده با پراکسیدهای مسمومرت ةریدر بافت 

 

  شناسی پژوهشروش

 نمونه و نوع تحقیق

ای از هفتهگرم و سن تقریبی هشت 216±16ویستار با وزن تقریبی سر موش صحرایی نر نژاد  42کارآزمایی بالینی در این تحقیق پیش

( و C° 2 ± 22منظور سازگاری با محیط به مدت یک هفته در شرایط استاندارد و کنترل دمایی )مرکز انستیتو پاستور ایران خریداری و به
. 2. کنترل سالم، 1سری شامل  0گروه  0در های صحرایی ساعته نگهداری شدند. در ادامه موش 12چرخة متناوب روشنایی/تاریکی 

 1. تمرین مقاومتی+بذر کدو 0گرم بر کیلوگرم، میلی 2. بذر کدو 1گرم بر کیلوگرم، میلی 1. بذر کدو 4. تمرین مقاومتی، 3کنترل، 
 kg/mg 1 0تا  2های وههفته گر 0گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند. در مدت میلی 2. تمرین مقاومتی+بذر کدو 0گرم بر کیلوگرم و میلی

2O2H عصارة اتانولی بذر کدو را با مقادیر  0و  0، 1، 4های ؛ گروه(14)صورت صفاقی دریافت کردند )ساخت شرکت سیگما آلدریچ( به
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 14صبح و  7های ، سه روز در هفته و هر روز دو بار در ساعت 0و  0، 3های همچنین گروه (11)صورت گاواژ دریافت کردند معین به
 . (10)ظهر تمرینات مقاومتی را انجام دادند 

 پروتکل تمرینات مقاومتی
 3صورت درجه بود که به 01متر فاصله بین هر دو پله و شیب متری با دو سانتینردبان یکپروتکل تمرینات مقاومتی شامل باال رفتن از 

 درصد 16شده شد. وزنة اولیة انتخابدقیقه استراحت بین هر ست اجرا می 2دقیقه استراحت بین تکرارها و  1تکراری همراه با  1ست 

شد )جدول  داده در هفتة آخر افزایش آنها درصد وزن 166 اضافه شد و تاتدریج هفته به 0های صحرایی بود که تا پایان موش بدن وزن
1 )(10). 
 

 برنامة تمرین مقاومتی. 1جدول 

زمان استراحت  تعداد تکرار تعداد ست مدت زمان

 بین تکرارها

زمان استراحت 

 هابین ست

در هفتة  مقاومت

 اول

مقاومت در هفتة 

 هشتم

 بدن وزن درصد 166 بدن وزن درصد 16 دقیقه 2 دقیقه 1 1 3 هفته 0

 

 مصرف بذر کدو

خیسانده شد و در ادامه از  16درصد به نسبت یک به  06ساعته در اتانول بذر کدو پس از تهیه با آسیاب برقی پودر شد و در دو مرحلة یک
 16مانده در دستگاه پرکوالسیون قرار داده شد تا اتانول آن تبخیر شود. سپس هر ری عبور داده شد و مادة باقیمتمیلی 2/6فیلتر کاغذی 

 . (11)های صحرایی خورانده شد لیتر آب مقطر حل شده و با روش گاواژ به موشمیلی 1/6گرم پودر عصارة خشک باقیمانده در میلی

 برداریروش بافت

صفاقی ترکیبی از ساعت پس از آخرین جلسة تمرینی و مصرف بذر کدو با رعایت اصول اخالقی و با تزریق درون 40هفته  0در پایان 
هوشی هوش شدند و پس از بیگرم بر کیلوگرم وزن بدن(، بیمیلی 1تا  3گرم بر کیلوگرم وزن بدن( و زایالزین )میلی 16تا  36کتامین )

ها با روش قطع نخاع از ناحیة گردن آوری نمونة بافت ریة رتها انجام گرفت. برای جمعمنظور خارج کردن خون از بافتامل پرفیوژن بهک
Cervical dislocation گیری قربانی شدند و بافت ریه استخراج شد. اندازهATP (-ATP-CUSABIO Company, USA: DL

Ge_96tests ،)GSH (E12146r-ny, USA, catalog number: CSBCUSABIO Compa ،)MDA (CUSABIO Company, 

E08558r-USA, catalog number: CSB ،)PAB (Minneapolis, MN, USA)  و سیتوکرومC (Minneapolis, MN, USA) 
 های آزمایشگاهی صورت گرفت. به روش االیزا و با استفاده از کیت

 روش آماری

های پژوهش استفاده شد. با توجه به نرمال بودن توزیع ( برای تعیین نرمالیتی توزیع دادهKSسمیرنوف )ابتدا از آزمون کولموگروف ا
 version 23  SPSSافزارنرمها، با استفاده از شد. دادهها، از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه همراه با آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده داده

 شده است. در نظر گرفته ≥61/6Pوتحلیل آماری تحقیق حاضر، ی تجزیهداروتحلیل شد. سطح معناتجزیه
 

 های پژوهشیافته

(. P=661/6بافت ریه دارد )ATP داری بر غلظت تمرین مقاومتی اثر معنا ،آمده از آزمون تحلیل واریانس دوراههدستبراساس نتایج به
داری بر (. اما تعامل تمرین مقاومتی و بذر کدو اثر معناP=661/6ه داشت )بافت ریATP داری بر غلظت همچنین دریافت بذر کدو اثر معنا

داری در گروه تمرین طور معنادر پایان دوره به ATP(. نتایج آزمون بونفرونی نشان داد غلظت P=60/6بافت ریه نداشت )ATP غلظت 
 2دوز  ةکنندبافت ریه در گروه دریافت ATPداری در غلظت (. همچنین تفاوت معناP=661/6داری دارد )نسبت به گروه کنترل تأثیر معنا
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و گروه  1دوز  ةکنندداری در گروه دریافتطور معنادر پایان دوره به ATP(. غلظت P=62/6بود ) 1داری بیشتر از گروه دوز طور معنابه
 (. 1( )شکل P=661/6ود )گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن بذر کدو از گروه کنترل بیشتر ب 2 ةکننددریافت

 

 
 بررسیهای مورد )میانگین و انحراف استاندارد( بافت ریه در گروهATP . غلظت 1شکل 

( دار بین گروه تمرین نسبت به دیگر گروهوجود تفاوت معنا)نسبت به  2دوز دار بین گروه وجود تفاوت معنا $)؛ها(دار بین گروه کنترل نسبت به دیگر گروهوجود تفاوت معنا #)؛ ها
 (1دوز 

(. P=660/6بافت ریه دارد ) Cسیتوکروم داری بر غلظت آزمون تحلیل واریانس دوراهه مشخص کرد، تمرین مقاومتی اثر معنا
(. تعامل تمرین مقاومتی و بذر کدو نیز اثر P=661/6بافت ریه داشت ) Cسیتوکروم داری بر غلظت همچنین دریافت بذر کدو نیز اثر معنا

طور در پایان دوره به C(. نتایج آزمون بونفرونی نشان داد غلظت سیتوکروم P=661/6بافت ریه داشت ) Cسیتوکروم داری بر غلظت معنا
داری کمتر از گروه طور معنابه 1گروه دریافت دوز  Cغلظت سیتوکروم  (.P=660/6داری در گروه تمرین از گروه کنترل کمتر بود )معنا

 (.2( )شکل P=661/6داری کمتر از گروه کنترل بود )طور معنابه 2دوز  کنندهافتی(. میزان آن در گروه درP=662/6کنترل بود )

 

 
 بررسیهای مورد )میانگین و انحراف استاندارد( بافت ریه در گروه C. غلظت سیتوکروم 2شکل 

( دار بین گروه تمرین نسبت به دیگر گروهوجود تفاوت معنا)نسبت به  2دار بین گروه دوز وجود تفاوت معنا $)؛ها(دار بین گروه کنترل نسبت به دیگر گروهفاوت معناوجود ت #)؛ ها
 (1دوز 
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(. همچنین دریافت بذر کدو P=661/6بافت ریه نشان داد )GSH داری را بر غلظت ، تمرین مقاومتی اثر معناGSHنتایج  خصوصدر 
بافت ریه داشت GSH داری بر غلظت (. تعامل تمرین و بذر کدو نیز اثر معناP=661/6) بافت ریه داشتGSH داری بر غلظت اثر معنا

(61/6=Pنتایج آزمون ب .)نفرونی نشان داد غلظت وGSH داری در گروه تمرین از گروه کنترل بیشتر بود طور معنادر پایان دوره به
(661/6=P غلظت .)GSH داری بیشتر از دوز طور معنابه ازای هر کیلوگرم از وزن بدن بذر به گرم 2 ةکننددر پایان دوره در گروه دریافت
آن در گروه  قدارهمچنین م .داری بیشتر از گروه کنترل بودطور معنابه 1گروه دریافت دوز  GSH(. غلظت P=64/6یک گرم بود ) 1

 (.3( )شکل P=661/6بیشتر از گروه کنترل بود ) دارطور معنابه 2دوز  ةکننددریافت
 

 
 بررسیهای مورد )میانگین و انحراف استاندارد( بافت ریه در گروهGSH . غلظت 3شکل 

( دار بین گروه تمرین نسبت به دیگر گروهوجود تفاوت معنا)نسبت به  2دار بین گروه دوز وجود تفاوت معنا $)؛ها(دار بین گروه کنترل نسبت به دیگر گروهوجود تفاوت معنا #)؛ها
 (1دوز 

 نی(. همچنP=62/6بافت ریه دارد )MDA داری بر غلظت نشان داد، تمرین مقاومتی اثر معنا MDAنتایج غلظت  لیوتحلهیتجز
 داری بر غلظت (. تعامل تمرین مقاومتی و بذر کدو اثر معناP=61/6بافت ریه داشت )MDA داری بر غلظت دریافت بذر کدو اثر معنا

MDA( 661/6بافت ریه داشت=Pن .)داری را در پایان دوره در غلظت تایج آزمون بونفرونی تغییر معناMDA  گروه تمرین مقاومتی نسبت
گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن  2 ةکنندریوی در پایان دوره در گروه دریافت MDA(. غلظت P=62/6به گروه کنترل نشان داد )

با گروه کنترل از نظر آماری  1ریوی گروه دریافت دوز  MDA(. غلظت P=66/1) یک گرم از نظر آماری متفاوت نبود 1بذر با گروه دوز 
( )شکل P=61/6دار کمتر از گروه کنترل بود )طور معنابه 2دوز  ةکنند(. اما میزان آن در گروه دریافتP=61/6داری داشت )تفاوت معنا

4.) 
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 بررسیمورد  یهاگروه )میانگین و انحراف استاندارد( بافت ریه درMDA غلظت  .4شکل 

( دار بین گروه تمرین نسبت به دیگر گروهوجود تفاوت معنا)؛ ها(دار بین گروه کنترل نسبت به دیگر گروهوجود تفاوت معنا #)؛ ها 
 

ت ریه باف PAB داری بر غلظت آمده از آزمون تحلیل واریانس دوراهه مشخص کرد، تمرین مقاومتی اثر معنادستدر نهایت نتایج به
(. در مقابل تعامل تمرین و بذر کدو P=661/6بافت ریه داشت ) PABداری بر غلظت (. همچنین دریافت بذر کدو اثر معناP=661/6دارد )

داری طور معنادر پایان دوره به PAB(. نتایج آزمون بونفرونی نشان داد غلظت P=16/6بافت ریه نداشت ) PABداری بر غلظت اثر معنا
تفاوت  2دوز  ةکنندبافت ریه در گروه دریافت PAB(. همچنین نشان داد غلظت P=661/6مرین از گروه کنترل کمتر بود )در گروه ت

و  1دوز  ةکنندداری در گروه دریافتطور معنادر پایان دوره به PAB(. غلظت P=60/6نداشت ) 1دوز  ةکننددریافت معناداری با از گروه
 (.1( )شکل P=661/6ازای هر کیلوگرم از وزن بدن بذر کدو از گروه کنترل کمتر بود ) گرم به 2 ةکنندگروه دریافت

 

 
 بررسیمورد  یها)میانگین و انحراف استاندارد( بافت ریه در گروهPAB . غلظت 5شکل 

( دار بین گروه تمرین نسبت به دیگر گروهوجود تفاوت معنا)ها(نسبت به دیگر گروه دار بین گروه کنترلوجود تفاوت معنا #)؛ ها 
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 یریگجهینتبحث و 

شود. این در حالی میمنجر  GSHو  ATPهای داری بر غلظتافزایش معناتمرین مقاومتی همراه با مصرف بذرکدو نتایج نشان داد که 
 بافت ریه نشان داد.کاهش را در MDA و C ،PABسیتوکروم  هایغلظت است که

های ورزشی سبب آسیب، خستگی و افزایش نقص و اختالل تولیدشده طی فعالیت RNSو  ROSاعتقاد عمومی بر این است که 
اکسیدانی به فرایندی باارزش تبدیل هایی با خواص آنتیهای ورزشی برای افراد فعال همراه با مصرف مکملشود. انجام فعالیتسلولی می

تأثیر هشت تمرین هوازی و مکمل بذر کدو بر ( به بررسی 2621و همکاران ) موذب. در این زمینه در تحقیقی (10)شده است 

را کاهش   Cشد و غلظت سیتوکروم ATP گرم بذر کدو موجب افزایش غلظت 2پرداختند. دریافت  های استرس اکسیداتیو ریویشاخص
ات مجرد بذر کدو وابسته به بافت و دوز مصرفی باشد. هشت هفته تمرین هوازی نیز رسد تأثیرنظر میداد. این محققان بیان کردند که به

بسته به عواملی راهکار ضداکسایشی مناسبی در شرایط مسمومیت با پراکسید هیدروژن است. ترکیب تمرین هوازی و مقادیر باالی 
و همکاران با نتایج تحقیق حاضر  موذب. نتایج تحقیق (10)های اکسیداتیو ریه دارد مکمل بذر کدو تأثیرات مضاعفی بر شاخص

در پی مصرف بذر کدو همراه با تمرین ورزشی هستیم. این در حالی است  ATPهمراستاست، زیرا در هر دو تحقیق شاهد افزایش غلظت 
و همکاران  موذبتحقیق یابد. شایان یادآوری است که در در پی تمرین مقاومتی و مصرف بذر کدو کاهش می C-که غلظت سیتوکروم

که تمرین تحقیق حاضر مقاومتی است. همچنین در هر دو تحقیق مصرف مقادیر بیشتر بذر کدو صورت استقامتی بود، درحالیتمرین به
 داشته باشد.  C-و ستوکروم ATPهای همراه با تمرین ورزشی توانسته است تأثیرات بهتری برای غلظت

. با توجه به نتایج (12)تواند از استرس اکسیداتیو جلوگیری کند اکسیدانی است که میعامل آنتینشان داده شده است که بذر کدو 
های های ورزشی از جمله تمرینصورت تنها یا همراه با فعالیتتوان نتیجه گرفت که مصرف دوز بیشتر از این بذر بهتحقیق حاضر می

 های آزاد در بدن کاهشرادیکالکه در افزایش  ATPتواند به افزایش عملکردهای فیزیولوژیایی مهمی مانند افزایش غلظت مقاومتی می
اکسیدانی در نتایج تحقیق حاضر، خواص آنتی C-و سیتوکروم ATPهای غلظتتوان گفت دلیل اصلی افزایش میشود. منجر یابد، می

(، CA(، کلسیم )Kپتاسیم ) مقدار زیادی از مواد معدنی باارزش این بذر باشد. بذرهای کدو، بسیار غنی ازعلت تواند بهبذر کدوست که می
 . (26، 17)( هستند Mg( و منیزیم )P) (، فسفرMnمنگنز )

اکسیدانی ( و مس هستند. این مواد معدنی پتانسیل آنتیFe(، آهن )Znبذرهای کدو نیز منبع خوبی از عناصر کمیاب مانند روی )
طور شوند. سدیم و پتاسیم باال در بذرهای کدو بههای شناخته میاکسیدانعنوان کوفاکتورهای وابسته به آنتیرو بهباالیی دارند، ازاین

ن و . آه(22، 21)های ساختاری و حفاظت سلولی ضروری است چشمگیری با بهبود سالمت قلب و عروق ارتباط دارد و روی در پروتئین
مس از کوفاکتورهای مهم زنجیرة تنفسی میتوکندری است که نقش مهمی در فرایند فسفوریالسیون اکسیداتیو و وضعیت هوموستاز 

( به داخل 2Fe+های فلزی )اغلب ازحد سوپراکسیدها همراه با رهاسازی یونکند. استرس اکسیداتیو و افزایش بیشها ایفا میسلول
عنوان یکی از های آزاد مرتبط با واکنش فنتون )از جمله هیدروکسیل فعال بهس و تولید سایر رادیکالسیتوپالسم سبب تشدید استر

 .(23)شود ها( میمضرترین رادیکال

اند و در های سلولیترین نقاط هدف اکسیداسیون، واحدهای فسفولیپیدی اسیدهای چرب غیراشباع غشای سلولی و اندامکمهم
آلدئید دیهای اندوپراکسید و مالونعنوان محصول نهایی آنزیمبه ROSزا واکنش پراکسیداسیون لیپیدها، متابولیت سمی و بالقوه جهش

های آزاد، آسیب در پی افزایش رادیکال ATP. یکی از دالیل کاهش (24)منجر شود  DNAه آسیب به تواند بمی ROSاست. تولید 
ها میتوکندری است، که شود. یکی از این اندامکوارد می DNAهایی است که به مچنین آسیبهای حیاتی سلول و هدیدن اندامک

رسد نظر میاست که به ROSمحصوالت بسیار سمی از  2O2Hوساز هوازی را کاهش دهد. های واکنشی سوختتواند بر اثر گونهمی
میتوکندری،  DNA. آسیب ناشی از استرس اکسیداتیو در (21)د را ناکارامد کنن ATPتواند عملکردهای میتوکندری از جمله تولید می
های آنزیمی زنجیرة انتقال و در نهایت اختالل در عملکرد سیستم ROSهای دخیل در انتقال الکترون، تولید تواند به کاهش پروتئینمی
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های عنوان اهداف عمدة رادیکالداز و آدنوزین تری فسفات( بهاکسی Cالکترون )نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید دهیدروژناز، سیتوکروم 
 .(20، 20)شود نوبة خود به فعال شدن مکانیسم آپوپتوز سلولی منجر میآزاد آن منجر شود که به

های در سلول MDAو  GSHتأثیر تمرین هوازی و مصرف بذر کدو را بر سطوح  (2621بادکوبه و همکاران )در تحقیقی دیگر 
گیری کردند. نتایج نشان داد که تمرین ورزشی و مصرف بذر کدو و همچنین تعامل هر دو به افزایش اندوتلیال آئورت و بافت قلب اندازه

شود. این محققان بیان کردند مصرف همزمان عصارة بذر کدو و تمرینات ورزشی هوازی منجر می MDAسطوح و کاهش  GSHسطوح 
. (20)های اکسیداتیوی مانند اختالالت قلبی ناشی از مسمومیت آرسنیک تشدید کند اکسیدانی متقابل را در تنشتواند تأثیرات آنتیمی

کاهش یافته  AMDافزایش و  GSHسطوح ست، زیرا در هر دو تحقیق همراستابادکوبه و همکاران نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق 
است. باید یادآور شد که در هر دو تحقیق مصرف بذر کدو همراه با تمرین ورزشی نسبت به گروه تمرین تنها تأثیرگذارتر بوده است. 

اکسیدانی های مقاومتی همراه با مصرف بذر کدو که تأثیر آنتیتوان گفت که تعامل این دو یعنی تمرین ورزشی مانند تمرینبنابراین می
بادکوبه و های مختلف مانند بافت ریه در تحقیق حاضر و بافت قلب در های اکسیداتیوی را در اندامتواند تنشیار قدرتمندی دارد، میبس

 آرسنیک هستند، کاهش دهند. و 2O2Hهای همکاران را که ناشی از مسمومیت

ای از تأثیرات پاتولوژیک در سیستم موجب طیف گسترده تواند بافت ریه را هدف قرار دهد. این مسئلهمی 2O2Hهایی مانند مسمومیت
شود. با اینکه سازوکارهای مولکولی نکروز و التهاب مخاط، بیماری مزمن انسدادی ریه و فیبروز ریه میهای مزمن، تنفسی مانند برونشیت

مرگ حتماالً سازوکار مهمی است که به ا ROSهای اکسیداتیو ناشی از ها هنوز مشخص نیست، اما استرسو سلولی برای این پاتولوژی
تواند مسیرهای مختلف مولکولی و سلولی را ایجاد کند که می 2O2Hهایی مانند مسمومیت. (27)شود سلولی و آسیب بافتی ریه منجر می

های آنزیمی، کاهش گلوتاتیون اکسیدانکاهش فعالیت آنتیبه  هیپوکسی ایجادشده از، مرتبط است. استرس اکسیداتیو ROSبه 
های ها و سیتوکین، اختالل عملکرد میتوکندری، تجمع لکوسیتGSHهای وابسته به داناکسیوری آنتی(، کاهش بهرهGSHسلولی )بین

 .(36)شود می منجرهای التهابی رویدادهای اصلی در ریه و واسطه ROSهای مرتبط با تولید پروتئین التهابی و افزایش بیان آنزیم

های با آنزیم GSHسیستئین و گلوتاتیون هستند. فعالیت آنزیم  ROSدر کنترل فیزیولوژیکی تولید از سازوکارهای دیگر دخیل 
 GSTو  GR ،GPXفعالیت بعضی عوامل مانند  تواند از طریق کاهشکه کاهش آن میطوریاکسیدان متعددی مرتبط است، بهآنتی

شود ها تنظیم میاکسیداناکسیدانی توسط عناصر پاسخ به آنتیالیت آنتیهای دارای فعها شود. بیان آنزیمسبب تنظیم عملکرد این آنزیم
(31). 

یاری بذر کدو و فعالیت ورزشی استقامتی بر عوامل استرس نقش مکمل ( به بررسی2626و همکاران ) زیرراهیاندر تحقیقی دیگر 
بافت کبد دارد. بذر کدو  MDA و PABداری بر غلظت شان داد که تمرین استقامتی اثر معنانتایج پژوهش حاضر ناکسیداتیوی پرداختند. 

داشت. این محققان  PAB ،DAMداری بر غلظت تعامل تمرین و بذر کدو نیز اثر معنا بافت کبد داشت. PAB داری بر غلظتنیز اثر معنا
نتایج . (32)تواند سبب کاهش استرس اکسیداتیو در بافت کبد شود همراه تمرین استقامتی میبیان کردند مصرف مکمل بذر کدو به

داری بر مصرف بذر کدو اثر معنا زیرا در هر دو تحقیق تمرین ورزشی و و همکاران همراستاست، زیرراهیانتحقیق حاضر با نتایج تحقیق 
گرم میلی 1و  2بافت ریه و کبد داشت. با توجه به نتایج تحقیق حاضر گروه تمرین همراه با مصرف بذر کدو با مقادیر PAB غلظت 

و آگهی در ارزیابی از فعالیت استرس اکسیداتیو عنوان یک عامل پیشبه PABنشان داده است.  PABکاهش بیشتری را در غلظت 
 های سلولی است.های زیستی و آسیبدهندة اکسیداسیون مولکولشود، که نشاناکسیدانی بررسی میمقایسة آن با سیستم آنتی

ناپذیری در های جبرانتواند سبب آسیبمی ROSازحد را افزایش دهد. افزایش بیش ROSتواند در کل یک دوره تمرین مقاومتی می
اکسیدانی به یک روش بسیار معمول برای ورزشکاران و افراد فعال تبدیل شده است که ی آنتیهاسطوح سلولی شود. مصرف مکمل

های ورزشی طریق تمرین شده ازهای فیزیولوژیکی اعمال. همچنین استرس(34، 33)تواند برای ریکاوری و محدود کردن آسیب باشد می
های ها شامل پراکسیدها، سوپراکسید، رادیکالROS. (11)بخشد ها را بهبود میROSشود که توانایی بدن در مقابله با سبب سازگاری می



 00                                             مخرب... عوامل ( وATPتأثیر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف بذر کدو بر سطوح عوامل بازدارنده )گلوتاتیون و   

 

 

است که قرار . نشان داده شده (31)های آلفا و پراکسید هیدروژن است ها، اکسیژناکسیژنهای هیدروپروکسیل، تکهیدروکسیل، رادیکال
. دفاع (11)اکسیدانی را تنظیم کند های آنتیتواند آنزیمهای ورزشی تشکیل شده است، میها که در طول تمرینROSدر معرض گرفتن 

کنندة های خنثی( و کاتاالز است که با استفاده از اکسیدانGPX(، گلوتاتیون پراکسیداز )SODسوپراکسید دیسموتاز ) اکسیدانی شاملآنتی
( است، GSHهای دفاعی خط دوم، که شامل گلوتاتیون )اکسیدانپذیر و همچنین آنتیمتر واکنشهای کآنزیمی یا تبدیل آنها به گونه

را افزایش دهد و در مقابل  ROSتواند های ورزشی مانند تمرین مقاومتی با افزایش استرس سلولی می. بنابراین تمرین(24)کنند عمل می
 .(30)را خنثی کند  ROSتواند تأثیرات کند که میها را نیز فعال میاکسیداندفاع آنتی

 منجر GSHو  ATPهای داری بر غلظتافزایش معناتمرین مقاومتی همراه با مصرف بذر کدو به در نهایت نتایج نشان داد که 
بافت ریه نشان داد. همچنین مشاهده شد که در کاهش را MDA و C، PAB-سیتوکروم هایغلظت شود، این در حالی است کهمی

توان گفت که تعامل تمرین مقاومتی با مصرف بذر کدو های دیگر تأثیرگذارند. بنابراین میهای تمرین+مصرف بذر کدو بهتر از گروهگروه
که توسط  هاییاز آسیب MDAو  C ،PAB-سیتوکروم هایغلظتو کاهش  GSHو  ATPتواند با افزایش غلظت و سطوح می

 های جدی محافظت کند.های آن را از آسیبوجود آمده است، مقابله کند و بافت ریه و سلولبه 2O2Hمسمومیت 
 

  تقدیر و تشكر

دکتری است که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز به سرانجام رسیده است. از تمامی عزیزانی که در  ةاین تحقیق حاصل رسال
 کمال تشکر را داریم. ،را یاری کردند مهم ما زمینةاین 
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