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Introduction: Background and purpose: Alzheimer's disease has an increasing prevalence. 
Amyloid-beta deposition and neurotoxicity play an effective role in Alzheimer's disease. 
Oxidative stress is thought to play a major role in pathogenesis, leading to the production of 
reactive oxygen species and causing damage to macromolecules in target cells. The present 
study was conducted to investigate the effect of twelve weeks of resistance training along 
with hawthorn supplementation on some oxidative stress indicators in the serum of 
Alzheimer's male rats. 

Methods: In this experimental study, 30 male Wistar rats were randomly divided into five 
groups of six. Healthy control, Alzheimer's control, Alzheimer's disease under resistance 
training, Alzheimer's disease under resistance training with hawthorn supplement 
consumption, and Alzheimer's disease with hawthorn supplement consumption were divided. 
Resistance training was for 12 weeks and 5 days a week in the form of climbing a one-meter 
long ladder with weights attached to the rats' tails. The weight attached to the tail of each 
animal reached 50-60% in the first week and 140-150% of the mice's weight in the last 
weeks. The group receiving the supplement received the mixture of hawthorn powder with 
the standard food of mice at a ratio of 6.25% of hawthorn powder. 24 hours after the last 
training and supplementation intervention, the rats were unconscious and serum levels of 
superoxide dismutase, glutathione peroxidase, total antioxidant capacity and 
malondialdehyde were determined by ELISA method. 

Results: Resistance training, especially when taking hawthorn supplements, led to a 
significant increase (P = 0.002) in the serum level of glutathione peroxidase compared to 
other groups. However, there was no significant change in the serum level of superoxide 
dismutase enzyme, total antioxidant capacity and lipid peroxidation in the experimental and 
control groups. 

Conclusion: Exercises lead to the reduction of beta amyloids in Alzheimer's disease, but 
exercise can also lead to oxidative stress and the subsequent production of lipid peroxidation 
by increasing the production of oxidative species (ROS) and RNS, which can be a 
therapeutic supplement. It reduces oxidative stress and lipid peroxidation, although this 
depends on the type, intensity and period of activity. 
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Extended Abstract 
 

Introduction  
Studies have shown that exercise has a different effect on the 
production of free radicals and oxidative stress damage. Also, 
most studies have reported the reduction of oxidative stress 
and its damage following the use of natural plants. Therefore, 
The aim of this study was to investigate the effects of 
resistance training and natural antioxidants (Hawthorn) on 
Oxidative stress indicators in Alzheimer's male rats. 
 
Methods  
For this purpose, Thirty male Wistar rats were randomly 
divided into five groups of six : (i) Healthy Control, (ii) 

Alzheimer's control, (iii) Alzheimer's + Resistance training, 
(iv) Alzheimer's + Hawthorn , and (v) Alzheimer's + 
Resistance training + Hawthorn. 
Climbing with a weight from a ladder one meter long with 26 
steps and an angle of 85 degrees to the ground for a period of 
5 days/week for 12 consecutive weeks was considered as the 
resistance training model in our study.To feed the hawthorn 
branch, to the rats receiving the supplement, (for a period of 
12 weeks), the hawthorn branch after separation from the stem 
and leaves of this plant, with a special device for spice mill, 
mill and then its powder in a ratio of 6.25% with powdered 
food Standard rats were mixed. The mixture was then made 
into a dough and molded into a pastry mold and dried by a 
pastry mold. 

 
Table 1.  

 
Results  
One day after the end of the training protocol, blood samples 
were taken from the inferior vein of rats to evaluate the 
indicators (superoxide dismutase enzyme, glutathione 
peroxidase, total antioxidant capacity and malondialdehyde). 
Data were analyzed using SPSS software version 22 and one-
way ANOVA test and then Tukey post hoc test with a 
significance level of p≤0.05.The results showed that, There 
was a significant increase in the serum level of glutathione 
peroxidase enzyme compared to other groups (P=0.002). 
However, there was no significant change in the serum level 
of superoxide dismutase enzyme (P = 0.129), total 
antioxidant capacity (P = 0.156) and malondialdehyde (P = 
0.498) in the control and experimental groups in the 
Alzheimer's rats. 
 
 
Conclusion  
Therefore, it may propose a potential role of resistance 
training and natural antioxidants as an adjuvant therapy for 
the prevention and treatment of Alzheimer's complications. 
 
 
 
 

 
Ethical Considerations  
Compliance with ethical guidelines:  The present study was 
Conducted following ethical principles. 
 
Funding:  The research was done without using financial 
resources. 
 
Authors’ contribution: every author contributes to the research 
equally. 
 
Conflict of interest: No conflict of interest is declared. 
 
Acknowledgments: Thanks to the management of animal model 
exercise physiology laboratory of Bo Ali Sina University and Mrs. 
Leila Vasali Akbarpour. 

 

Groups 

 

 

Healthy control 

Alzheimer's control 

Alzheimer's+ hawthorn 

Alzheimer's+ resistance 

Alzheimer's+resistance+hawthor 

Superoxide dismutase 

(U/ml) 

Glutathione 

peroxidase (nmol/ml) 

Total antioxidant 

capacity 

)mmol/ml( 

Malon Di Alde 

(nmol/min/ml) 

M SD M SD M SD M SD 

108.03 14.97 0.46 0.38 0.83 0.04 0.07 0.0002 

126.1 15.01 0.40 0.03 0.92 0.12 0.07 0.0002 

63.52 12.27 0.64 0.15 1.06 0.30 0.07 0.0004 

52.28 12.19 0.57 0.07 1.16 0.09  0.07 0.0001 

47.14 11.22 0.55 0.11 1.15 0.37 0.07 0.0008 
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 فایا مریلزاآ يماریب را در يمؤثرنقش  یعصب تیو سم بتا دیلوئیدارد. رسوب آم یروزافزون وعیش مریآلزا يماریب مقدمه:
عال و ف ژنیاکس يهاگونه دیلدارد که به تو ییزايماریبرا در  ینقش اصل ویداتکسیا که استرس شودیم. تصور کنندیم
هفته  12اثر  یبررس منظوربهحاضر  قی. تحقشودیممنجر هدف  يهاسلولدر  هالبه ماکرومولکو ییهابیآس جادیا

نر  يهاموشرم س در ویداتاکسی استرس يهاشاخصاز  یهمراه مصرف مکمل زالزالک بر برخبه یمقاومت نیتمر
 انجام گرفت. يمریآلزا

نج گروه در پ یتصادفبه شکل  ستاریونر نژاد  ییصحراسر موش  30، یتجربپژوهش  نیادر روش پژوهش: 
اه با همر یومتمقا نیتحت تمر يمریآلزا ،یمقاومت نیتمر تحت يمریآلزا ،يمریکنترل سالم، کنترل آلزا ؛ییتاشش

 5و  هفته 12 ه مدتب یتمقاوم نیشدند. تمر میهمراه مصرف مکمل زالزالک تقسبه يمریمصرف مکمل زالزالک و آلزا
 متصل ۀوزن. بود هاموشمتصل به دم  يهاوزنهمتر، همراه با  کیبه طول  نردبانی از رفتن صورت باالبهروز در هفته و 

. گروه درسی هاموشد وزن درص 150تا  140به  یانیپا يهاهفتهدرصد و در  60تا  50اول  ۀهفتدر  وانحی هر دم به
کردند.  افتدری زالزالک ودرپ درصد 6/25 نسبت به هاموشاستاندارد  يمکمل، مخلوط پودر زالزالک را با غذا افتیدر
 سموتاز،دی دیسوپراکس یشدند و سطوح سرم هوشیب هاموشو مکمل،  نیتمر ۀمداخل نیاز آخر پسساعت  24

 د.شن ییتع زایبه روش اال دآلدهیدي تام و مالون یداناکسیآنتی تیظرف داز،پراکسی ونیگلوتات
 یح سرم) سط= 002/0P( معنادار شیدر زمان مصرف مکمل زالزالک، به افزا ژهیوبه یمقاومت نیتمر: هاافتهی

 داکسیسوپر میزآن یطح سرمدر س يمعنادار رییشد. اما تغ منجر گرید يهاگروهبا  سهیدر مقا دازپراکسی ونیگلوتات
 نشد. دهیرل دو کنت یتجرب يهاگروهدر  يدیپیل ونیداسیو پراکس تام یدانیاکسیآنت تیظرف سموتاز،دی
 زین یرزشو تی، اما فعالشودیم منجر مریآلزا يماریدر ب هادیلوئآمی بتا به کاهش  یورزش ناتیتمر: يریگجهینت
 يبعد دیو تول ویاتداکسی استرس جادیا به RNS)و   (ROSیشیاکسا يهاگونه دیتول شیافزا قیاز طر تواندیم

را  يدیپیل نویداسیکسو پرا ویداتاکسی استرس نیا تواندیم یشود که مکمل درمان منجر هم يدیپیل ونیداسیپراکس
 دارد. یبستگ تیفعال دورةشدت و اتفاق به نوع،  نیکاهش دهد، البته ا
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 مقدمه

. اسـت اسـت)   افتهی کاهش آوردن ادیو به  کردن درك، تفکر ییتوانا در آن که یطیدمانس (شرا جادیا لیدال نیترمهماز  1مریآلزا يماریب
ـ ن یو اجتمـاع  يفـرد  نیبر روابط ب که شودیمسالمت جامعه محسوب  يبرابزرگ  مشکل مریآلزا يماریب ـ ا). 1( اثـر دارد  زی  يمـار یب نی

 يمـار یب ینیبـال  و یکینوروپـاتولوژ  يهـا یژگـ یو ،شودیم دهیدنسبت  کیدر هر دو جنس به  کهمغز است  برندةلیتحل يماریب نیترمهم
دو  یشناسـ خـت یر يبنـد طبقه براساس). 1( است یعصب سلول دادن دست از و یچیمارپ يهاکالفه، 2بتا دیلوئیآم يهاپالك شامل مریآلزا

 مـر یآلزا جـاد یکـه در ا  ییهـا نیپـروتئ  نیتـر مهـم ). از 2( 4پراکنده يهاپالكو  3متراکم-هسته يهاپالكوجود دارد:  يدیلوئینوع پالك آم
 لهیپرفسـفر یو ه یسـلول خارج يدیلوئیآم يهاپالكبتا در  دیلوئآمی نی). تجمع و رسوب پروتئ3( است دیلوئآمی ساز شیپ نیپروتئ ،نقش دارد

و بـروز   ینـورون  بیتخر یاز عوامل اصل پوکمپیهو حافظه مانند  يریادگیدر  لیدخ یدر نواح ژهیوبه هانورونداخل  رد 5تاو نیشدن پروتئ
 يهماننـد اخـتالل عملکـرد    يگـر ید یکیولوژیزیپـاتوف  يفاکتورهـا  یدو عامـل اصـــل   نیبر اعالوه). 4( شوندیماخته شن مریآلزا يماریب
 شـرفت یو هـم در پ  يمـار یهـم در شـروع ب   یو اختالل در انتقال سـلول  یسلول چرخۀاختالل  ،یشــیاکســا بیالتهاب، تخر ،يتوکندریم
 يهـا میآنـز توسط  آنهاشدن  یو خنث 6ژنیاکسفعال  يهاگونه نبی تعادل خوردن هم از بر یناش که ویداتیاکس ). استرس5( مؤثرند يماریب

 ندهیپاداکســا باتیترک ،یعیطب طی). در شــرا6 ،4( است مریآلزا يماریب شرفتیو پ جادیمهم در ا يسازوکارهااست، از جمله  یشیپاداکسا
 مآنـزی  و 10کاتـاالز  میآنـز  ،9ســـموتاز دی دیاکســسوپر میمانند آنز یمیآنز يهاندهیاکساپاد زیو ن E نیتامیو و 8دهایکاروتنوئ ،7ونیمانند گلوتات

 ).7( شوندیم یسـلول يساختارهابه  بیو مانع آسـ کنندمی کنترلآزاد موجود در سـلول را  يهاکالیراد زانیم 11دازیپراکســ ونگلوتاتی

خواص  يدارا باتیترکاسـتفاده از  مر،یآلزا يماریب شـرفتیدر شـروع و پ ویداتیاکسـ نقش اسـترس يگرفته روانجام يهایبررسبا    
 يهـا درمـان  ةکننددناامی جیبا توجه به نتا نیدرمان مورد توجه قرار گرفته است. همچن ای يریشگیجهت پ یو حفاظت نورون یندگیپاداکسا

). امـروزه  8( الزم است مؤثرترو  خطرتریب يهادرمان افتنیدر جهت  يشتریمطالعات ب ،يمریآلزا مارانیب یشناخت اختالالت يبرا یکنون
ـ ز ینیبـال  تیکمتر، اهم یبا عوارض جانب شتریب یدانیاکسیآنتخواص  يکه دارا ،یاهیگ أبا منش ییاستفاده از داروها ـ در درمـان ا  يادی  نی

و  يریشـگ یاسـت کـه امـروزه در پ    یاهیگ باتیترکاز جمله  )، زالزالک2002( و همکاران 12چانج ویک تحقیق). در 9( کرده است دایپ يماریب
 یکاربرد درمـان  نیبوده و در اروپا و چ عروقی -یقلب يهايماریبو درمان  يریشگیدر پ اهیگ نیا ۀنیشیپکاربرد دارد،  مریآلزا يماریدرمان ب

از  دیانسـی پلی کیگومریو ال دیفالونوئ ياساختاره ،زالزالک وجود دارد يهاگلبرگ و  وه،یکه در م یمختلف ییایمیش باتیترک نی. در بدارد
ـ فالونوئ باتیاز ترک یزالزالک که غن ةعصاربا  ماری). ت10( آن هستند ییایمیشستیزمهم  باتیترک ـ بهبـود   سـبب  ،اسـت  يدی و  يریادگی

 لظـت مـالون  موجـب کـاهش غ   نـده، یفزا یمقـاومت  نی) نشان دادند، کـه تمـر  2019و همکاران ( ياکاوندک ي). احمد11( شودمیحافظه 
 نـات یکـه تمر  رسدیم نظربه. است يریدر کاهش روند پ یکه عامل مهم شودمی سموتازدی داکسیسوپر میآنز تیفعال شیو افزا دیآلدهدي

از  يریشـگ یپ در توانـد یمـ و  شـود یمـ در بـدن   یدانیاکسیآنت ستمیس توانایی بردن و باال یدانیساک ستمیمنظم موجب تعادل س یمقاومت
 نیاسـت کـه تمـر    نیبر ا دهی). عق12( داشته باشد یینقش به سزا يریپ نیدر سن خصوصبه ویداتاکسی از استرس یناش يجد يهابیآس

تـار   ةانـداز  ،یعضالن -یعصب يتارها یفراخـوان يالگـودر  ـراتییکـه بـا تغ شودیم يساختارو  عصـبی يهايسازگارموجـب  یمقاومت
                                                 

  Alzheimer's disease (AD) .1 
2. Amyloid beta plaques (Aß)  
3. Dense-core plaques  
4. Diffuse plaques  
5. Tau Proteins. 
6. Reactive oxygen species (ROS) 
7. Glutathione (GSH)  
8. Carotenoids   
9. Superoxide dismutase (SOD)  
10. Catalase (CAT). 
11. Glutathione peroxidase (GPX) 
12. Qi Chang  
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ـ فعال رسـد یمـ نظـر  به). 13( (قدرت و توان عضله) همراه است) و کارکرد عضله یپرتروفی(ه یعضالن  کننـدة يریشـگ یپ عامـل  ،یبـدن  تی
 مـار یاثر ت ییو حافظه، و از سو يریادگیسطح  شیمر و افزایآلزا يماریورزش در بهبود ب دیمف تأثیراتبه باشد. با توجه  یعصب يهايماریب

ـ در مطالعات گذشـته، در ا  یوانیو ح یانسان يهانمونهدر  يماریب نیزالزالک در درمان ا عصارةبا  ـ دار یمقالـه سـع   نی  نـات یتمر ریتـأث  می
 یرا بررسـ موجود در سرم  یالتهاب يفاکتورهاسطوح  راتییو تغ يمرینر آلزا يهاموش روي را زالزالک مکمل مصرف با زمانهم یمقاومت
 .کنیم

 

 پژوهش  یشناسروش

  کنندگانشرکت و پژوهش طرح

 ابزار

 راتییو مکمل زالزالک) تغ یمقاومت ناتی(تعامل تمر مستقل ریمتغ ۀمداخلتالش شد با پژوهش  نی. در ااست یاز نوع تجربحاضر  قیتحق
) در دآلدهیدي و مالون دازپراکسی ونگلوتاتی میآنز سموتاز،دی دیاکسسوپر میآنز تام، یدانیاکسیآنت تیوابسته (ظرف يرهایدر سطوح متغ

 200تا  180 یوزن ةهفته در محدود 5تا  4 یسن نیانگیموش با م سر 30. شود یمشاهده و بررس يمریلزاآ یینر نژاد صحرا يهاموش
 ساعت12 مناسب نور درصد، 55 - 45، رطوبت گرادیسانت ۀدرج 24-20 يبا دما یطیدر مح قیتحق ةدور یدر ط واناتیح یگرم که تمام

علوم  ةدانشکد واناتیح شگاهآزمای از هاموش. شدندیم يمخصوص نگهدار يآزاد به آب و غذا یو دسترس یکیتار عتسا 12و  روشنایی
به پنج گروه  یتصادف صورتبه یورزش نیتمر ةنحوو  دیجد طیبا مح ییو آشنا شگاهیو پس از انتقال به آزما هیهمدان ته یپزشک
و مصرف مکمل زالزالک و  یمقاومت نیبا تمر همراه يمریآلزا ،یمقاومت نیو تمر يمریآلزا ،يمریکنترل سالم، کنترل آلزا ؛تاییشش

 واناتیح از مراقبت و شدند ينگهدار یالمللنیب نیقوان با مطابق هاشیآزما یشدند. تمام میهمراه با مصرف مکمل زالزالک تقس يمریآلزا
 .گرفتهمدان انجام  نایس بوعلی دانشگاه یاخالق تۀیکم نظارت با و
 

  قیتحق ياجراروند 

 کیبه طول  پلکانی از ،هاموشمتصل به دم  يهاوزنه با همراه رفتن باال صورتبهروز در هفته و  5هفته، و  12به مدت  یمقاومت نیتمر
درصد،  60تا  50اول و دوم  يهاهفتهدر  وانیمتصل به دم هر ح وزنۀصورت گرفت.  ن،یدرجه نسبت به زم 85 ۀیزاوپله و  26متر با 

درصد و  130تا  120نهم و دهم  يهاهفتهدرصد،  110تا  100ششم تا هشتم  يهاهفتهدرصد،  90تا  70 پنجمسوم تا  يهاهفته
هر تکرار  نیبود، استراحت ب يتکرار 4ست  3شامل  ینتمری جلسۀ هر. بود هادرصد وزن بدن آن 150تا  140و دوازدهم  ازدهمی يهاهفته

 ).13( )1فته شده بود (جدول در نظر گر هیانث 150تا  120هر ست  نیو ب هیثان 60تا  30
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 )13( پروتکل تمرین مقاومتی .1 جدول
 هفته

 

 شدت تمرین

 (درصد نسبت به وزن بدن) 

استراحت بین هر تکرار 
 (ثانیه)

بین هر ست  استراحت
 ((ثانیه) 

 120 30 50 اول

 120 30 60 دوم

 120 30 70 سوم

 120 30 80 چهارم

 120 30 90 پنجم

 120 30 100 ششم

 120 30 105 تمهف

 120 30 110 هشتم

 140 50 120 نهم

 140 50 130 دهم

 150 60 140 یازدهم

 150 60 150 دوازدهم

 

 و شد ابیسآ ه،یادو ابیآس با دستگاه مخصوص اه،یگ يهاسرشاخهاز جدا کردن  پسشکل بود که  نیمکمل زالزالک بد ۀیتهروش  
 وسیلۀبهو  درآمد ریخم صورتبه . پس از آن، مخلوطشد مخلوط هاموشرشده استاندارد پود يدرصد با غذا 25/6 تپودر آن به نسب سپس
 ).14( قرار گرفت هاموش اریتروزانه در اخ يغذا صورتبهقالب زده و خشک شد. سپس  ت،یپل صورتبه ،يقناد یزنخامهقالب 

ـ یمحـالل) بـه مقـدار یـک      عنـوان به( نیسالنینرمالم با کیلوگر / گرمیلیم 8با دوز  1دیکلرانیتلیمتيتربراي القاي آلزایمر،   / تـر یلیل
 در نـورونی  بیتخر با که است قوي کینوروتوکس تأثیرات با آلی بیترک کیTMT  تزریق شد. هاموشبه  یصفاقدرون کیلوگرم به روش

 قـرار  TMT معـرض  در تصادفی طوربه که ییهاانسان. شودیم شناخته پوکامپیه ژهیوبه و کیمبیل ستمیس شامل مغز از انتخابی مناطق
 غلظـت  TMT کـه  دهـد یمـ  نشان شواهد. شوندیم پرخاشگري و حافظه کاهش ،جهیسرگ تشنج، مشخصات با یسندروم دچار ،رندیگیم
ـ تحل مـورد  در گرفتـه تحقیقات انجام ،نیا برعالوه. دهدیم رییتغ را گلوتامات و نیکوللیاست مانند حافظه در لیدخ عصبی يهایانجیم  لی

 مختلـف  نـواحی  در 2مغـز  از شـده  مشـتق  زایـی نورون فاکتور انیب کاهش سبب آن با تیمسموم که اندداده نشان ،TMT از ناشی عصبی
 ).15( شودیم پوکامپیه جمله از و يمرکز عصبی ستمیس

وزن بـدن)   لـوگرم یک يبه ازا گرمیلیم 60-50( مسدی تالیبارب توسط پنتو هارت ،دهی و مکمل ینیمرتپروتکل  انیروز پس از پا کی
شد، سپس سـرم   يآورجمع هاموش تحتانی اجوف دیخون از ور ،ییایمیوشیب يپارامترها یاندازه گرفتن سطوح سرم يشدند. برا هوشیب

 .حفظ شدند گرادیسانت ۀدرج -20يکار در دما انیو تا پا شده ختهیر وبیکروتمی درون هاسرم. شدجدا  وژیفیتوسط سانتر

 
                                                 
1. Trimethyltin chloride (TMT)  
2. Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF)  
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 يآمارروش 

ـ کبـا اسـتفاده از    دیآلدهدي و مالون تام یداناکسیآنتی تیو ظرف دازپراکسی ونگلوتاتی میو آنز سموتازدی داکسیسوپر میآنز تیفعال  يهـا تی
 22 ۀنسـخ  SPSS افـزار نـرم  بـه  ورود از پـس  هـا داده) با توجه به دسـتورالعمل سـازنده بـرآورد شـد.     رانای سالمت (شرکت نوند يتجار

طرفه و تست کی، از آزمون آنوا لکیرووشاپی آزمون از استفاده با هادادهبودن  کیپارامتر دییتأکه پس از  بیترت نی؛ به اشدند لیوتحلهیزتج
 صـورت بـه  جنتـای  تمام و شد استفاده هاگروهدر  موردنظر و رخداد رفتار ییایمیوشیب يهاآزمون يهاداده لیوتحلهیتجز يبرا توکی یبیتعق

 در نظر گرفته شد. يدارمعناسطح  عنوانبه P > 05/0 هاافتهی. در تمام شد انیب استاندارد خطاي±  نیگانیم

 

 پژوهش يهاافتهی

 ونگلوتـاتی  میآنـز  یسطح سرم معنادار شیدر زمان مصرف مکمل زالزالک، به افزا ژهیوبه یمقاومت ناتیتمر ،پژوهش حاضر جنتای اساسبر
 129/0( سـموتاز دی داکسـی سوپر میآنـز  یدر سطح سـرم  يمعنادار رییاما تغ ،)P=002/0شد (منجر  گرید يهاروهگبا  سهیدر مقا دازپراکسی

=P156/0( تام یدانیاکسیآنت تی)، ظرف  =P498/0( دآلدهیدي ) و مالون  =P 2(جدول  مشاهده نشد یکنترل و تجرب يهاگروه) در(. 
 

 آزمایش مراحل و هاگروه تفکیک به سرمی ویداتیترس اکساس يهاشاخص معیار انحراف و میانگین .2 جدول

 

 هاگروه

 

 کنترل سالم

 کنترل آلزایمري

 زالزالک آلزایمري+

 مقاومتی آلزایمري+

 زالزالک مقاومتی+ آلزایمري+

 آنزیم سوپراکسیددیسموتاز

(U.ml) 

 آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز

(nmol.ml) 

 تام یدانیاکسیآنتظرفیت 

)mmol.ml( 

 دیآلدهيد مالون

(nmol.min.ml) 

SD M SD M SD M SD M 

97/14 03/108 38/0 46/0 04/0 83/0 0002/0 07/0 

01/15 1/126 03/0 40/0 12/0 92/0 0002/0 07/0 

27/12 52/63 15/0 64/0 30/0 06/1 0004/0 07/0 

19/12 28/52 07/0 57/0 09/0 16/1 0001/0 07/0 

22/11 14/47 11/0 55/0 37/0 15/1 0008/0 07/0 
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 یکنترل و تجرب يهاگروهدر  سموتازدی داکسیسوپر نیانگیاستاندارد م يو خطامقایسۀ میانگین . 1نمودار 

 

 زانی). مP=129/0( مشاهده نشد هاگروه ریساگروه کنترل، نسبت به  سموتازدی داکسیسوپر میآنز یسرم يدر محتوا يمعناداراختالف 
 .)1 (نمودار نبود معنادار يمشاهده شد، اما از نظر آمار يمریگروه کنترل آلزا سموتازیدداکسیسوپر یسرم يدر محتوا یشیافزا

 

 
 کنترل و تجربی يهاگروهخطاي استاندارد میانگین گلوتاتیون پراکسیداز در  مقایسۀ میانگین و .2نمودار 

 
و گـروه   )P =031/0( يمریآلزانسبت به گروه کنترل  یبیگروه ترک دازیپراکس ونیگلوتات ییدر غلظت پالسما يمعنادار شی** : افزا      

 .)2 (نمودار شد دهی) دP= 021/0زالزالک (
 P= 034/0( يمری+ زالزالک نسبت به گروه کنترل آلزایبیگروه ترک دازیپراکس ونیگلوتات ییدر غلظت پالسما يمعنادار شی: افزا ##     

 .)2 (نمودار شد هدی) دP = 023/0( ) و گروه زالزالک
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 کنترل و تجربی يهاگروهتام در  یدانیاکسیآنتستاندارد میانگین ظرفیت مقایسۀ میانگین و خطاي ا  .3نمودار 

 )P  =156/0( نشـد مشـاهده   هـا گـروه  ریسـا تام گروه کنترل، نسبت به  یدانیاکسیآنت تیظرف یسرم يدر محتوا يمعناداراختالف   
 .)3 (نمودار

 
 یکنترل و تجرب يهاگروهدر  دیآلدهيدمالون  نیانگیاستاندارد م يخطامقایسۀ میانگین و  .4نمودار 

   

البته کاهشی  ).P=  498/0( مشاهده نشد هاگروهگروه کنترل، نسبت به سایر  دیآلدهيد مالوندر محتواي سرمی  يمعنادارختالف ا 
 .)4 (نمودار گروه کنترل سالم مشاهده شد، اما از نظر آماري معنادار نبود نسبت به هاگروهتمامی  دیآلدهيدمالوندر محتواي سرمی 
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 ي ریگجهینتبحث و 

 يهاموشدر سرم  ویداتیاسترس اکس يهاشاخصاز  یهمراه مصرف مکمل زالزالک بر برخبه یمقاومت نیهفته تمر 12اثر تحقیق  نیدر ا
 شیدر زمان مصرف مکمل زالزالک، به افزا ژهیوبه یمقاومت نیتمر آن است که از یحاک جینتا لیوتحلهیتجزشد.  یبررس يمرینر آلزا
 یدر سطح سرم يمعنادار ریی). اما تغP=002/0( شدمنجر  گرید يهاگروهبا  سهیدر مقا دازپراکسی ونیگلوتات میآنز یسرم سطح معنادار

کنترل و  يهاگروهدر ) P=  498/0( دیآلدهدي ) و مالونP=  156/0( تام یدانیاکسیآنت تی)، ظرفP= 129/0( سموتازدی داکسیسوپر میآنز
 مشاهده نشد. یتجرب

به مدت  لیتردم يرو ندهیفزا يهواز نیکه تحت تمر يستاروی نر ییموش صحرا افتند،ی) در1398( و همکاران اینقاسم یپژوهشدر  
 هاآن یعضله اسکلت سموتازدی داکسیسوپر میآنز تیفعال زانیدر م يقرار گرفته بودند، تفاوت معنادار يهمراه مصرف مکمل روبههفته  8

 ).16د (نش مشاهده

پوست  یدرواتانولیه عصارةدر چهار گروه (کنترل،  تصادفی شکل به که هاموش ) در1400( و همکارش یپژوهش نامندر  کهیدرحال 
در گروه  مشاهده شد که) قرار گرفته بودند، دیشد یتناوب نیانار+ تمر ةویمپوست  یدرواتانولیه عصارةو  دیشد یتناوب نیانار، تمر ةویم

 C یواکنش نیمعنادار و پروتئ شیو کاتاالز افزا سموتازدی دسوپراکسی میآنز د،یشد یتناوب نیتمر+ انار ةویمپوست  یدرواتانولیه عصارة
 ).17کاهش داشته است (

در  ییدارو اهانیو گ هامکملو مصرف  يهواز نیانجام تمر در اثر سموتازیددیسوپراکس یدر سطوح سرم شیافزا ،جیبراساس نتا 
 .باشد نشده مشاهده هاگروه نیب ياختالف معنادار يآمار جیوجود دارد، اما ممکن است در نتا وانیح

 یاستقامت نیهفته تمر 8که در طول  فاقد تخمدان ةماد ییصحرا يهاموش داد نشان) 1400و همکاران ( یقابضپژوهش نتایج  
 یسطوح سرم شیافزا شدند، با یدهمکمل یصفاقدرون صورتبهکه  نیوزن بدن کروس لوگرمیبر ک گرمیلیم 25با مصرف روزانه  اههمر

 ).18( کندمحافظت  یشیاز فشار اکسا توانستیم جهینت نیکه ا همراه بودند دازیپراکس ونیگلوتاتو  تاالزکا

قرار گرفته  ندهیفزا یاستقامت ناتیهفته تمر 8سالم که تحت  يهاموشو  یابتید يهاموش افتندی) در1399( و همکارش يمحمد 
 شیاافز یسرم ونیکاتاالز و گلوتات تام، یدانیاکسآنتی )، سطوحیابتی(کنترل د کردندینم نیکه تمر یابتید يهاموشبودند، نسبت به 

 .)19( نبود دارمعنا دازیپراکس ونیگلوتات ریداشت، اما مقاد يدارمعنا

ساعت در  کی( مدتیطوالن يشنا ناتیهفته تمر 10ستار که ینر و يهاموش) گزارش شد، 1395و همکاران ( یدر پژوهش وصال 
با  سهی) در مقاMDA( دآلدهیدي در سطح مالون يدارمعناکاهش  ،)T&VC( کردندیم افتیدر C نیتامیهر جلسه) داشتند و مکمل و

) T( نیتمر با گروه سهمقای در) TACتام ( یدانیاکسیآنت تیدر سطح ظرف يمعنادار شیافزا C&VC هگرو نیگروه کنترل داشتند. همچن
 ).20( و کاتاالز مشاهده نشد کیاور دیدر سطوح اس ینشان دادند. اما تفاوت

 یدانیاکسیآنت-تیظرف تیفعال زانیمبر  يریتأث دیشد یتناوب نیتمرهفته  8داد  نشان) 1396و همکاران ( پوروسفیپژوهش  جینتا 
 ).21( شتندا یبافت دیآلدهيد مالون غلظت نیهمچن و پالسما تام

 افتیمکمل در ایو  اندکرده نیکه تمر ییهاموشتام سرم  یدانیاکسیآنت تیظرف زانیدر م یشیآمده، افزادستبه جیبراساس نتا 
 .باشدنداشته  وجود هاگروه نیب يدارمعناختالف ا، مطالعه نیا، مانند يآمار جیاست در نتاوجود داشت که ممکن  ،انددهکر



ر تمرین مقاومتی به همراه م ر برخی شاخصاث ک ب زال سیداتیو موشصرف مکمل زال سترس اک زایمري                                     هاي ا آل ر   91       هاي ن

 

 و مالون سموتازید دیسشاخص سوپراک راتییتغ يهانیانگیماختالف  ۀسیمقادر زمینۀ ) 1399و همکاران ( یدر پژوهش حسن 
 افتیدر ومیسات ومیمکمل آل نتمری با زمانکرده که همنیتمرجوان  رانگییکشتحـاد در  یتناوب نیجلسه تمر کیدر پاسخ به  دیهآلديد
 يدارمعنا شیمکمل افزا افتیو در نیز تمرا پس به مکمل نسبت افتیو در نیاز تمر پیش سموتازید دیسوپراکس- حسطو ،کردندیم

 ومیه آلدر گرو هید ز مکملاو پس  نینسبت به پس از تمر نیقبل از تمر دآلدهیدي مالون ریدر مقاد يکاهش معنادار نیداشت. همچن
 یگروهـنیبـ ۀسـیمقادر  نی. همچنـمشاهده شددارو شـبهتام در گروه  دانیاکسیآنتدر سطح  يجود داشت و کاهش معنادارو ومیسات

 یراتییغتشد، اما  مشـاهده ،يریگمکمل دورةدر مرحله پس از  دیهآلديدو مالون  سموتازیددیدر سطوح شاخص سوپراکس يمعنادارتفاوت 
 ).22( نشد دهدو گروه مشاه نیب يمعناداراوت تام تف دانیاکسیآنتدر شاخص 

 مالون سطوح ریمقاد ،یورزش يهاتیفعالو  لیزنجب ییدارو اهیگ یاثربخش یبررسزمینۀ ) در 1399زاده و همکاران (یهاللدر پژوهش  
نشد.  شاهدهم يدارمعنا تفاوت دیهآلددي نوع مداخله بر مالون ياثرها ةانداز نیانگیم نیبود؛ اما ب دارمعنا ياز لحاظ آمار دیهآلددي

 یشیشار اکسار مقابل فد یشیداکساسازوکار دفاع ض نیب احتماالً لیهمراه با مکمل زنجب یورزش تیگرفت، فعال جهینت توانیم نیبنابرا
 ).23شده است ( یشاکسایمطلوب دستگاه ضد ییاکارپاسخ متناسب به  نیاز تمر یناش

ت که در اس شده دهید متفاوت يهامکملو مصرف  نیدر اثر انجام تمر دازیپراکس ونیگلوتات یدر سطوح سرم شی، افزاجیبراساس نتا
 مشاهده شد. هاگروه یدر تمام دازپراکسی ونیگلوتات شیافزا زین تحقیق نیا

 تیکه در نها شودیمها دیلوئآمی زالزالک موجب کاهش سطح بتا ةعصاربا  ماری) نشان دادند که ت2004( نو همکارا 1زانگ انگیل يد
 دانیاکسیآنت کی عنوانبهآزاد  يهاکالیرادبردن  نیاز ب یژگیو ۀواسطهکه ب داکسای کیتری. نندازدیب قیرا به تعو یمرگ سلول تواندیم

 ). 24( ابدییم شیزالزالک افزا ةعصاربا  ماریدر ت زین استشناخته شده 

ورزش با هدف قرار دادن  د،یسالمت مغز را بهبود بخش توانیمورزش  با دیتردبیکرد،  انیخود ب قی) در تحق2018(2نیل يتزو و
 يفاکتورها شیاول، افزا مرحلۀاست. در  داربرخور يماریو ب یدر سالمت یعصب يریپذانعطاف تیمختلف عملکرد مغز، از قابل يهاجنبه
و  يعملکرد عروق مغز همزمانورزش  ،اًیثاندارد.  يتارو رف یو عملکرد شناخت یعصب يریپذانعطاف شیدر افزا ياژهیو تأثیرات ياهیتغذ

که  ،ابدییمتوسط ورزش کاهش  یسم تاو نیو پروتئ Aβکند. سرانجام  یبانیپشت یتیسیتا از نوروپالست دهدیم رییرا تغ الیگل يهاسلول
 تواندیمو  شودیمون (مخزن مغز) نور يریپذانعطاف شیافزا سببورزش  ،یکل طوربهکمک کند.  یناپسیممکن است به حفظ عملکرد س

 ).25( باشدAD  انداختن  ریبه تأخ يبرا راهبردي

 تیظرف یسرم راتییبر تغ يریتأث دیشد یتناوب نیهفته تمر 8 نکهیا) با توجه به 2018پور و همکاران (وسفیدر پژوهش 
 جادیبا ا ،یظم تناوبمن یورزش ناتیکرد که تمر انیب اطیبتوان بااحت دیشا نداشته است، دآلدهیيد و غلظت مالون تام یدانیاکسیآنت

 ).26( ساخته است ترمقاوم ویداتاکسی استرس داتیبدن را در مقابل تول ،یدانیاکسیآنت ستمیدر س دیمف يسازگار

 تحقیقات جینتا. شودیممطرح  مریآلزا يماریبدر درمان  یجانب ۀعارضو بدون  يرفارماکولوژیغ کردیرو عنوانبه یورزش ناتیتمر
 نی. هر نوع تمراستمتفاوت  ویداتاکسی استرس يهاشاخصآن بر  ریتأثو  نیتمربسته به شدت و مدت  یورزش نیتمر ۀنیزم در نیشیپ

 يهاگونه دیتول شیافزا قیاز طر تواندیم زین یورزش تی، اما فعالشودیممنجر  مریآلزا يماریدر ب هادیلوئآمی تابه کاهش ب یورزش

                                                 
1. De-Liang Zhang  
2. Tzu Wei Lane   
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 نیا تواندیم یدرمانمکملشود، که  منجرهم  يدیپلی ونیداسیپراکس يبعد دیو تول ویداتاکسی استرس جادی) به اRNS و ROS( یشیاکسا
دارد،  یبستگ تیفعال ةدورشد به نوع، شدت و  انیطورکه بهماناتفاق  نیرا کاهش دهد، البته ا يدیپلی ونیداسیو پراکس ویداتاکسی استرس

موجود  يهادانیاکسیآنت ریتأثاز  یمتفاوت جینتا نی. همچنکنندیم دیتول RNSو ROSخون،  دیسف يهاگلبول حاد، یورزش يهاتیفعالدر 
 دلدهیآيد و مالون مریآلزا يماریبکاتاالز در  ایو  سموتازید داکسیها مانند سوپردانتاکسییآنت راتییبر تغ ییدارو اهانیگ ای هامکملدر 
 يهاياستراتژ طراحی يبرا حاضر تحقیق يهاافتهی گفت توانیممشاهده شد که  هایچرب ونیداسیسپراک زانیاز م یشاخص عنوانبه

 مهم خواهد بود. ینوعبه یعصب شیفرسااز اختالالت  يریشگیپ منظوربهبالقوه 

 يادهیگز یشگاهیآزما يهادستگاهو  یانسان خطاهاي ها،مشکالت خواب و گوارش آن ،نیتمر نحی در هاموش استرس مانند یعوامل
 شافزای هاگروه یدر بعض دازپراکسی ونیاز آن است که سطوح گلوتات یحاک پژوهش نیا جی. نتابوده است تحقیق نیا يهاتیمحدوداز 

 ی) که محرك اصلدآلدهیدي (مالون دروژنیه دیپراکس ازحدشیب شیافزا رسدیمنظر به ج،ینتا نیضمن با توجه به ا داشت. در يریچشمگ
 ژنیاکس تیدر مقابل سم یخط دفاع نیاول نکهیامر باشد. با توجه به ا نیپاسخ ا تواندیمست، هادانتیاکسیآنت تیفعال

 .ردیکمک بگ دازپراکسی ونیکاتاالز و گلوتات میاز آنز دروژنیه دیبردن پراکس نیاز ب ندیفرا لیتکم يبراباید است و  سموتازیددیسوپراکس

 تیو ظرف سموتازدی دیسوپراکس تحقیق نیگفت در ا توانیم گرفتههاي انجامگر پژوهشبراساس نتیجۀ این تحقیق و دی
 يآمار جیاست، اما در نتا افتهیکاهش  دآلدهیدي مالون یو سطح سرم افتهی شیافزا دازپراکسی ونیهم مانند گلوتات تام یدانیاکسیآنت

در طول  یمقاومت ناتیزالزالک و انجام تمر ةعصارگفت استفاده از  توانیمالً احتما نی. بنابراشدمشاهده ن هاگروه انیدر م يتفاوت معنادار
 تیظرف یسطح سرم شیافزا لیدلبه ویداتاکسی استرس به کاهش تواندیمالبته با شدت متوسط) و به شکل منظم و متناوب (هفته 

 مالون ی) و کاهش سطح سرمدازیپراکس ونیلوتاتو گ سموتازدی دیاول و دوم (سوپراکس یخط دفاع يهامیآنزو  تام یدانیاکسیآنت
در  ژهیوبه ،يمریآلزا مارانیدر ب یدرمان جانب عنوانبهالگوها را  نیا توانیماساس  نیا شود. بر منجر مریآلزا یدر مدل تجرب دآلدهیدي

 .دکر شنهادیپ هیمراحل اول

 

 تشکرو  ریتقد

 طولدانشگاه بوعلی سینا همدان و همچنین خانم لیال وصالی اکبرپور که در مدیریت آزمایشگاه فیزیولوژي ورزش مدل حیوانی از  
 .شودیمتشکر و قدردانی  ،داشتند ياارزندهآزمایشگاهی این پژوهش همکاري  فرایند
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