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چکیده
هدف :با توجه به پتانسیل هایی که امگا 3-در حفظ حلات سلول از طریق تعدی توللد استرس اکسلداتلو و
عوام التهابی دارد به نظر میرسییید که بتواند موجع تعدی پپوپتوزیی نلو .یییودر بنابرایا هدط از م العه
حاضر بررسی اثر مکم امگا 3-بر س وح کاسپاز ، 3-به عنوان .اخص پپوپتوزیی ،در فعاللت حاد مقاومتی
مردان غلر ورز.کار بودر
روش شنااینی :ایا م العه از نوع نلمه تجربی بودر 21مرد  21-33ساله با ملانگلا وزن  ، 66±7/6قد
 271/4±4/2و درصدچربی  21/3±1/34از بلا مردان غلروز.کار ،سالم ،غلرسلگاری ،معمولی ،بدون سابقه
مصرط مکم و دارو به صورت تصادفی انتخاب .دند سپی پزمودنیها به مدت دو هفته از مصرط غذاهای
دارای امگا 3-منع .یدندر بعد از ایا دو هفته در ی جلسه کنترل فعاللت مقاومتی حاد ااجرای  4ست در  6با اسکا  QRفوق میتوانلد جوئلات مقاله حاضر را در
ایسیتگا :پرس سیلنه ،پرس پا ،پ یت پا ،سیر.انه با هالتر ،جلو بازو ،زیر با با دستگا :با .دت  %13ی
سایت  www .jahssp.azaruniv.ac.ir/.م اهد :کنلد
تکرار بل لنه .رکت کردندر سپی به مدت ی هفته به صورت روزانه مکم امگا 3-ا 2133مللی گرم اسلد
 .1استادیار ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه
ایکوزاپنتانوئل و  633مللی گرم اسلد دوکوزاهگوانوئل مصرط کردندر در روز ه تم فعاللت مقاومتی حاد
توسی پزمودنی ها تکرار .درخونگلری قب و بلافاصله پی از فعاللت حاد مقاومتی جهت تعللا س ح سرمی آزاد اسلامی ،واحد مریوان ،مریوان ،ایران( .نویسنده
کاسییپاز 3-انجام .ییدر داد:ها با اسییتفاد :از پزمون پنوا با انداز:گلری مکرر و پزمون تعقلبی توکی در سیی ع مسئول):
farajienator@gmail.com
معناداریا p>3/30پناللو .در یافته ها :کاسپاز 3-بعد از فعاللت حاد مقاومتی افوایش یافت ا p =3/320اما
سیی وح پن بعد از ی هفته مصییرط مکم امگا 3-و فعاللت حاد افوایش معناداری ندا.ییت ا p =3/304ر
 .3کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ،،گروه تربیت
نتیجه گیری :به نظر می رسد هفت روز مکم دهی امگا  3می تواند افوایش نا.ی از فعاللت مقاومتی حاد بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد مریوان،
در کاسپاز  3را تعدی کندر
مریوان ،ایران.
واژههای کلیدی :امگا ،3-پپوپتوزیی ،فعاللت مقاومتی ،کاسپاز3-

تمامی حقوق این مقاله بازمتن برای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان محفوظ ایت.

نحوه ارجاع :حسا فرجی ،ابراهلم مهرانیر اثر مکم سازی امگا  3-بر س وح کاسپاز 3-پی از فعاللت مقاومتی حاد در مردان غلرورز.کارر م العات کاربردی تندرستی در
فلویولوژی ورزش 2361؛ 6ا43-46 1ر
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Abstract

Aim: Considering the potential of omega-3 in maintaining cell survival through modulating the
production of oxidative stress and inflammatory factors, it seems that it can modulate apoptosis.
Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of omega-3 supplementation on the
levels of caspase-3, as apoptosis index, in acute resistance exercise of non-athletes men.
Methods: This study was quasi-experimental. Twelve men 18-30 years with mean weight 69 ±
7.6, height 172.4 ± 4.1 and fat percentage 18.3 ± 2.34 among non-athletes, healthy, non-smoker
and normal men with no history of supplementation and medication simple randomly were
selected. Then, subjects were restricted for two weeks from foods with omega-3. After this two
weeks, the subjects participated in control session resistance exercise with intensity of 80% of
1RM. They consumed omega-3 daily (1800 mg of Eicosapentaenoic acid and 900 mg of
Docosahexaenoic acid) for one week. On the eighth day, the subjects again performed acute
resistance exercise. Blood samples were taken before and immediately after acute resistance
exercise to determine the serum level of Caspase3. Data were analyzed by repeated measures
ANOVA and Tukey post hoc test at the significant level (p <0.05). Results: Caspase-3 increased
after acute resistance exercise (p = 0.015) but its levels did not increase significantly after one week
of omega-3 supplementation and acute exercise (p = 0.054). Conclusion: It seems that a 7-day
omega-3 supplementation could modify the increase caused by acute resistance activity in caspase3
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.روع و اجرای پپوپتوزیی در فعاللت مقاومتی حاد را ن ان داد:اند ا 21-26ر
در ایا ملیان .ییینیاخت عاملی که بتواند پپوپتوزیی را با وجود انجام فعاللت
نسییبتا .ییدید ورز.ییی تعدی کند با ارزش اسییتر یکی از عوام محافظت از
اسییترس سییلولی مواد غذایی میبا.ییدراسییلدهای چرب امگا 33-که با هدط
پل ییگلری از بلماریهای قلبی عروقی ،سییرطان ،پرتریتروماتوئلد ،بلماریهای
عصیبی و سایر بلماریهای مرتب با فواید پن مصرط گسترد:ای دارد ،با توجه
به پتانسل ها و اثرات فلویولوژیکی .ناخته .د:ی پن ،میتواند کانون توجه را
به فرایند فعاللت ورز.ییی و پپوپتوزیی جلع کندر اسییلدهای چرب امگا 3-به
سییه گرو :پلفا للنولنل اسییلد 4ا ، ALAدوکوزاهگوانوئل اسییلد 0ا DHAو
ایکوزاپنتانوئل اسیلد 6ا EPAطبقه بندی .ید :اسیتا 26ر بعضی از .واهد
ن ان می دهد که اسلدهای چرب امگا 3-گرفته .د :از روغا ماهی  ،پپوپتوز
را در سیلول های مختلف تنظلم می کنند .علاو :بر ایا ،امگا 3-ممکا است
اثرات پنتی اکسیلدانی با مهار پراکسیلداسلون للپلد و مهار توللد  ROSدا.ته
با.دا 13ر از پنجا که بدن تنها میتواند مقدار محدودی از  EPAو  DHAرا از
اسیلدپلفاللنولنل سینتو کند ،ایا اسلدهای چرب باید ازطریق رژیم غذایی یا
مکم فراهم .ییود ا 12ر مکم اسییلدهای چرب امگا 3-بر عوام التهابی و
رادیکالهای پزاد موثر بود :و در بلماریهای قلبی اثر محافظتی دارد ا 14-11ر
ثابت .یید :اسییت که افوایش مصییرط اسییلدهای چرب امگا 3-باعث بهبود
پروفای چربی ،کاهش اسیییترس اکسیییلداتلو و کاهش التهاب از طریق مهار
واسی ههایی التهابی مانند لوکوتریاها ،پروسیتاگلاندیاها و سلتوکلا می.ود
ا 16 ,10ر با توجه به پتانسل هایی که امگا 3-در حفظ حلات سلول از طریق
تعدی توللد اسیترس اکسیلداتلو و عوام التهابی دارد بنظر میرسد که بتواند
موجع تعدی پپوپتوزیی نلو .ودر تاکنون ایا امر در هلچ م العهای برررسی
ن یید :اسییتر بنابرایا هدط از م العه حاضییر بررسییی اثر مکم امگا 3-بر
سی وح کاسپاز ، 3-بعنوان .اخص پپوپتوزیی ،در فعاللت حاد مقاومتی استر
با توجه به اینکه در فعاللت مقاومتی انقباضییات اکسیینتری قسییمت اصییلی
فعاللت محسوب می .ود و ایا نوع انقباض عام مهمی در ایجاد پپوپتوزیی
سلولی است ا ، 23بنابر ایا در م العه حاضر فعاللت مقاومتی بکار گرفته .در
نتایج ایا م الع میتواند موجع افوایش دانش در خصوص اثر احتمالی امگا-
 3بر مرگ سلولی در فعاللتهای مقاومتی .دید میبا.در

مقدمه
پپوپتوزیی 2و نکروز 1دو نوع مرگ سییلولی هسییتند که در موجودات
زند :ت ییخلص داد. :یید :و با دو جنبه بلو.ییلملایی و مورفولوژیکی از هم
متمایو می.یوندر پپوپتوزیی یا مرگ سیازمان یافته ،مرگ فلویولوژیکی است
که اصیلی تریا سازوکار در تکام و هومووستازیی بافتهای بالغ در جهت
حذط سیییلولهای غلر ضیییروری ،پلود ،:جهش و یا پسیییلع دید :بواسییی ه
مسلرهای خودک ی داخلی است و عوام مختلف فلویولوژیکی و پاتولوژیکی
باعث القای پن میگردند؛ در حالی نکروز مرگ غلرفعال و پاتولوژیکی اسیییت
که در برابر عواملی مث سموم ،مقادیر بالای داروها و کمبود مواد غذایی ایجاد
می.ودا 2ر پپوپتوزیی از دو مسلر سلول را تحت تاثلر قرار داد :و از بلا می
برد مسیلر خارجی و مسلر داخلیر که مسلر منتهی به فعال .دن کاسپازها و
ی مسیلر غلر کاسپازی نلو زیرمجموعه مسلر داخلی استر در مسلر خارجی
پلیامهیای مرگ انظلر  TNF-α ،IL-1βییا  FasLبیه گلرند :های مرگ
غ یای سیلول ا TNFR1,TNFR2, TRAIL, Fasمتص می .وند و
موجع فعالسییازی پروکاسییپاز ،1-کاسییپاز 1-و متعاقبا کاسییپاز 3-و در نهایت
پپوپتوزیی سلولی می گردند ا 1ر بخش دوم مسلر داخلی پپوپتوزیی سلولی،
مربوط به اسیترس روی .بکه اندوپلاسمل /سارکوپلاسمل است و افوایش
سی وح کلسیلم داخ سیلولی از ایا .بکه با فعال کردن کالپایا ها و فعال
کردن کاسییپاز 21-و سییپی کاسییپاز 3-موجع پپوپتوزیی می.ییود ا 3ری
خانواد :از پروتولا های پروتوازی به نام کاسیپاز اپروتواز پسیپارتات وابسته به
سلستولا در .روع و اجرای پپوپتوزیی تعللا کنند :هستندر کاسپازهای پغاز
کنند :ویژ :اهمانند کاسیپاز  6 ،1و  21هنگامی که سیلول با محر های
پپوپتوزیسی مواجه .ود ،فعال می .وند ا 4ر کاسپازهای پغاز کنند ،:سرانجام
با فعالسیازی کاسپازهای اثر کنند:ی  6 ،3و  7ابا محوریت کاسپاز  3منجر
به تخریع سییلول می گردند ا 0ر کاسییپازها پی از فعال .ییدن ،بسییلاری از
پروتولنهای حلاتی سلولی را هلدروللو و تجویه ملکنند و باعث ورود به مرحله
غلر قاب برگ یت مرگ سلولی می.وندا 6ر افوایش پپوپتوزیی ،ممکا است
موجع از دسیت رفتا بلش از حد سیلول .د :و عملکرد بافتها را تحت تاثلر
قرار دهید که در بلماریهای تخریع عصیییبی دید :می .یییود از طرفی دیگر
کاهش پپوپتوزیی درحد طبلعی ،ممکا اسیییت منجر به تجمع سیییلول های
پسییلع دید :و عاملی مهم در تکام سییرطان ها با.ییدا 7ر در دو دهه اخلر
پپوپتوزیی در ملان پژوه یگران علوم ورز.یی توجه خاصی را به خود جلع
کرد :اسیتر به دلل .یواهدی که پل نهاد می کنند فعاللت ورز.ی ،به ویژ:
ورزش .دید ،می تواند منجر به مرگ برنامه ریوی .د :گردد ا 6 ,1ر فعاللت
ورز.ییی .ییدید ،چندیا فاکتور مربوط به فرایند پپوپتوزیی را تحت ت ثلر قرار
می دهدر برای مثال گلوکوکورتلکوئلدها ROS،و اسیترس اکسیای ی ،افوایش
س وح کلسلم داخ سلولی و  TNF-αتعدای از سلگنال های هستند که می
توانند منجر به پپوپتوزیی گردندا 22 ,23ر م العات قبلی بر ایا باور بودند که
پسییلع ایجاد .یید :از فعاللت ورز.ییی حاد ،نا.ییی از فرایندهای التهابی و
نکروتل بود :اسیییت اما .یییواهد اخلر اهملت پپوپتوزیی در حلا و پی از
فعاللت حاد ورز.یی .یدید بر پسیلع اغلع بافتها به ویژ :عضلات اسکلتی،
قلبی و لنفوسلتها را ن ان میدهد ا 23 ,21ر بر اساس م العات جدید انجام
.د :انجام تمرینات مقاومتی باید از .دت نسبتا بالایی برخوردار با.ند تا بتواند
موجع سینتو پروتولا ملوفلبریلی و در نهایت هایپرتروفی عضله .ود ا 24ر با
توجه به اینکه بخش اصلی تمرینات مقاومتی را انقباضات اکسنتری ت کل
میدهد و تمرینات نسیبتا .دیدی برای جلوگلری از تحلل عضلانی مورد نلاز
است ،هر دو ایا عوام اانقباض نسبتا .دید و اکسنتری پرو پپوپتوز هستند
ا 20 ,23ر برخی از م العات محدود انجام .یید :در ایا زملنه افوایش عوام

روش پژوهش
ایا م یالعه از نوع نلمه تجربی پلش پزمون-پی پزمون بودر جامعه
پماری پژوهش حاضییر را کلله مردان جوان غلر ورز.ییکار سییالم .ییهرسییتان
مریوان که دارای فعاللتهای تفریحی ورز.ییی بودند را .ییام می.ییدر دلل
انتخاب افراد غلرورز.یکار ایا بود که در ورز.یکاران با توجه به سازگاریهای
سیلولی به تمرینات ورز.ی. ،اخص های پپوپتوزیی سلولی در مقادیر اندکی
در خون ظیاهر می .یییونید ا 21ر پی از دعوت بیه همکاری افراد از طریق
فراخوان و اطلاع رسانی .فاهی به افراد مربوطه در ادار :ورزش و امور جوانان
و هلوت پمادگی جسیمانی و ورز.یهای تفریحی .هرستان مریوان ،تعداد 21
نفر مرد غلر ورز.یکار ،به صیورت داوطلبانه پمادگی خود را جهت .یرکت در
ایا پژوهش اعلام کردندر سیپی در جلسه ای که برای پنها تدار دید. :د:
بود کللات کار و فرایند اجرای طرح برای پنها ت ریح .در از طریق پرس نامه
ای که بلا داوطلبلا توزیع .د اطلاعات فردی ،سوابق پو.کی و ورز.ی پنان
جمع پوری .ییدر تمام پزمودنی ها در .ییروع اجرای پژوهش دچار هلچ گونه
بلماری قلبی_عروقی و کللوی نبود :و فعاللت منظم ورز.ییی ندا.ییتندر معلار
ورود به م العه .یام ندا.تا هرگونه بلماری و اختلال خاص ،سابقه مصرط
هرگونیه مکمی یا دارویی در  6ما :گذ.یییته ،دا.یییتا وزن معمولی و عدم
اسیتعمال دخانلات بودر معلار خرو م العه .ام مصرط هر نوع دارو ،ابتلا به

1. Apoptosis

4. α-linolenic acid

2 . Necrosis

5. Docosahexaenoic acid

3. Omega-3 fatty acid

6. Eicosapentaenoic acid

14 

فرجی و مهرانی ،مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش ،پاییز و زمستان  ،4331جلد ششم ،شماره دوم

بلماری بودر قب از دریافت رضیییایت نامه از پزمودنی ها جهت اعلام پمادگی
خود برای .ییرکت در ایا پژوهش ،اطلاعات لازم در خصییوص ماهلت ،نحو:
اجرای پن و نکاتی که می بایسیت برای .رکت در ایا پژوهش رعایت .ود،
به صییورت کتبی و .ییفاهی در اختلار پنان قرار گرفتر حداق حجم نمونه بر
اسییاس م العات پل ییلا ا 21-26 ,6و فرمول بورگ و گال 6 2نفر برای هر
گرو :تخملا زد. :ید ،بر اساس اطلاعات کسع .د :از پزمودنیها 21 ،نفر با
دامنهی سنی بلا  21تا  33سال ،که م خصات پنها در جدول .مار 2 :ارائه
.ید :اسیت ،به صورت غلر تصادفی هدفدار به عنوان پزمودنی انتخاب .دندر
جهت کنترل اثر احتمالی سییا ا ، 17جنسییلت ا 11و تمریا ورز.ییی منظم
ا 21بر س وح .اخص های پپوپتوزیی سلولی  ،جامعه پماری فق مردان و
افراد غلرورز.یکار که سیابقه فعاللت بدنی م ییابهی با دامنه سیینی م خص
دا.ییتند را .ییام .ییدر ابتدا پزمودنی ها در دو جلسییه با محل پزمون ها و
ابوارهای انداز :گلری در سیالا بدنسیازی پ.ینا .دندر در جلسه دوم علاو :بر
پ.ییناسییازی ،ویژگی های فردی پزمودنی ها نظلر قد ،وزن BMI ،و درصیید
چربی انداز :گلری .یدرحداکثر قدرت عضلانی ا 1 RMطبق فرمول برزیکی
انداز :گلری و ثبت .ید ا 16ر که در ایا روش پزمودنی ها  3تا  7تکرار را با
وزنه از قب م یخص .د :انجام می دادند سپی بر اساس مقدار وزنه جابجا

.د :و تعداد تکرارهای صحلح تا خستگی  2RMدر هر ایستگا :م خص می
گردیدر
درصییید چربی ،تود :چربی و تود :بیدون چربی پزمودنی ها از طریق
انداز :گلری ضخامت لایه چربی زیر پوستی هفت نق ه ای .ام ناحله سلنه
ای. ،یکمی ،رانی ،سیه سر ،فوق خاصر ،:تحت کتفی و زیربا با استفاد :از
کاللپر هارپندن ا Harpendenانداز :گلری و با معادلات پولا و جکسییون
محاسبه .د ا 33ر پی از جلسات پ.ناسازی و انداز:گلریهای فلویولوژیکی،
پزمودنیها به مدت دو هفته از مصیییرط غذاهای دارای امگا 3-منع .یییدندر
سیپی در ی جلسه پزمون کنترل فعاللت مقاومتی حاد ااجرای  4ست در 6
ایستگا :پرس سلنه ،پرس پا ،پ ت پا ،سر.انه با هالتر ،جلو بازو ،زیر با با
دسیتگا :با .یدت  13درصد ی تکرار بل لنه .رکت کردندر فاصله بلا هر
سییت حداکثر  63-63ثانله و بلا هر ایسییتگا :حداکثر  1دقلقه بود ا 26و
خونگلری قب و بلافاصییله پی از پزمون انجام .ییدر پی از پن به مدت ی
هفته به مصرط امگا 3-ا WN Pharmaceuticals Ltd, Coquitlam,
 Canadaا 1733مللی گرم یکبار در روز به صورت کپسول ژلی ،ترکلبی از
و  633مللی گرم اسیییلیید
 2133میللی گرم اسیییلیید ایکوزاپنتییانوئل ی
پرداختنیدر در روز ه یییتم پزمون فعیاللت مقاومتی حاد
دوکوزاهگوانوئلی
توسی پزمودنی ها تکرار .ید ،قب و بلافاصله بعد از فعاللت ،خونگلری انجام
.یید ا 32ر دمای سییالا بدنسییازی در طول دور :م العه بلا  11تا  14درجه
سییانلتگراد نسییبتای پایدار نگه داری .ییدربا توجه به اثر احتمالی ملوان انرژی
دریافتی ،مقدار کربوهلدرات و چربی غذایی بر متالرهای تحقلق اکاسییپازها و
پروتولا هیای تنظلم کننید :پپوپتوزیی ا 33 ,31و همچنلا نقش ویتاملا
هیای  A, Cو  Eبیه عنوان پنتی اکسیییلیدان بر  ROSا 34و مسیییلرهای
پپوپتوزیی در بافتهای مختلف ا 30س وح پنان در گروههای مختلف ارزیابی
و کنترل گردیدر ارزیابی تاذیه ای پزمودنی ها بدیا گونه بود که قب از .روع
م العه به پزمودنی ها فرم های مخصوص یاددا.ت غذای دریافتی برای ثبت
غذای روزانه اسه روز متناوب داد. :د و الگوی غذایی پنها بررسی و پل نهاد
گردید که هر پزمودنی الگوی غذای معمول خود را در طول م العه حفظ کندر
ملانگلا ک کالری دریافتی و مقادیر کربوهلدرات ،پروتولا ،چربی و ویتاملا
های  A, Cو  Eبا اسییتفاد :از نرم افوار  Nutritionist IV.محاسییبه گردیدر
Borg&Gallر 2

نمونه های خونی قب .روع دور :مکم سازی ا 1ساعت نا.تایی در ساعات
اولله صیبح  ،در روز ه یتم ا قب از فعاللت و بلافاصله پی از اجرای فعاللت
حاد مقاومتی  ،جمع پوری .ییدر م ابق دسییتورات کاتالوگ کلت ،نمونههای
خونی پی از  20دقلقه نگهداری در دمای اتاق ،با دور  3333دور در دقلقه به
مدت  13دقلقه سیانتریفوژ .ید :سپی در دمای زیر  -13درجه سانتلگراد تا
پناللو عوام مورد نظر نگهداری گردیدرانداز :گلری سرمی کاسپاز 3-با روش
الایوا و با اسیتفاد :از کلت .رکت  Bioassay Technology laboratoryابا
 CVدرون سینجی و برون سینجی کمتر از  1و  23درصید انجام .در جهت
بررسییی همگنی واریانی داد :ها از پزمون لون و برای بررسییی توزیع طبلعی
پنها از پزمون .ییاپلرو-ویل اسییتفاد. :ییدر برای تجویه و تحلل داد :ها از
پزمون تحللی وارییانی ا ANOVAبا انداز :گلری مکرر و پزمون تعقلبی
توکی جهت تحلل داد :ها اسییتفاد. :ییدر همه محاسییبات در سیی ح پماری
 p<3/30مورد تجویه و تحلل قرار گرفتر از نرم افوار  SPSSانسییخه 11
جهت بررسی داد :ها استفاد. :در
یافتهها
ملانگلا ک .یاخصهای فردی پزمودنیها از جمله سا ،وزن ،قد و درصد
چربی در جدولر 2ارائه .د :استر
جدولر 2ویژگیهای فردی پزمودنیهای مورد م العه املانگلا ±انحراط معلار
میانگین ±انحراف
متغیر
معیار
3±14/0
ین (یال)
7±66/6
وزن (کیلوگرم)
271/4±4/2
قد (یانتی متر)
چربی (درصد)

21/1±3/3

نتیایج پزمون .یییاپلرو-ویل حاکی اسیییت که ویژگیهای فردی و متالرهای مورد
م العه در ابتدای .روع م العه دارای توزیع طبلعی است اجدولر 1ر
جدولر 1نتایج پزمون .اپلرو-ویل ویژگیهای فردی و متالر مورد م العه
کایپاز-
وزن
قد
شاخص
3
p
3/266
3/631
3/016

نتایج مقایسییه دریافت های غذایی گرو :طی دو مرحله مختلف م العه ن ییان داد که
گرو :از نظر مقیدار ریو و در.یییت مایذی های غذایی تفاوت معناداری ندا.یییت ولی
دریافت دوکوزاهگوانوئل اسییلد و ایکوزاپنتانوئل اسییلد در دو مرحله با هم متفاوت
بود اجدولر 3ر
در جهیت رعیاییت فرض کرویییت موچلی در پزمونهیای مکرر جهیت جلوگلری از
ارتکیاب خ یای نوع اول ،ایا پزمون انجام .ییید و با توجه به نتلجه پن مبنی بر عدم
معناداری ا p =3/010نتلجه پزمون ،فرض کرویت پذیرفته .یید و برای بررسییی F
نلازی به اسییتفاد :از عوام اصییلاح اپسییللون نبودر با توجه به مقدار  Fبدسییت پمد:
ا F=1/124و معناداری نتلجه ا p =3/333ایا پزمون ،م یییخص .ییید که تفاوت
معنیاداری بلا ملیانگلا نتیایج در مراح مختلف وجود داردر لذا در جهت م یییخص
.یییدن اینکه تفاوت بلا کدام مراح بود :و نظر به پذیرفتا فرض کرویت ،از پزمون
تعقلبی توکی جهت مقایسییه ملانگلا ها اسییتفاد. :ییدربا توجه به نتلجه پزمون توکی
تفاوت معناداری ا p =3/320بلا سیی وح کاسییپاز  3-قب و پی از فعاللت حاد در
جلسیییه کنترل اقب از مکم سیییازی وجود داردر همچنلا با توجه به نتلجه پزمون
توکی تفاوت معناداری ا p =3/304بلا سی وح کاسپاز  3-قب و پی از فعاللت حاد
در جلسه پزمون پی از مکم سازی وجود نداردانموادرر 2ر

اثر مکمل سازی امگا  3-بر سطوح کاسپاز 3-پس از فعالیت مقاومتی حاد در مردان غیر ورزشکار

جدولر 3مقایسه دریافت متالرهای تاذیه ای طی م العه
مراحل
دو هفته قب از مکم سازی

متغیر

p
هفتهی مکم سازی

انرژی دریافتی

421±1640

316±1720

3/206

کربوهیدرات

216±110

243±163

3/402

پروتئین

42±60

46±62

3/324

74±210

13±232

3/407

206±120

216±110

3/301

(کیلوکالری)
(گرم)
(گرم)
چربی (گرم)
ویتامین C
(میلی گرم)
26±31

ویتامین E

13±30

3/116

(میلی گرم)
22±44

ویتامین A

27±37

3/631

(اکی والانت رتیاول)
ایکوزاپاتانوئیک ایید

36±61

*46±2626

3/332

36±230

*41±616

3/332

(میلی گرم)
دوکوزاهگزانوئیک ایید
(میلی گرم)

* تفاوت معنادار با دو هفته قب از مکم سازی ا p<3/30ر

نموادرر 2تاللرات کاسپاز 3-طی مراح مختلف پزمون

بحث و نتیجه گیری
نتایج ایا م العه در خصوص تاللرات کاسپاز  3-ن ان داد که س ح
پن پی از فعیاللیت مقیاومتی حاد افوایش پلدا کرد در حالی بعد از ی هفته
مکم سیییازی با امگا ، 3-کاسیییپاز 3-پی از فعاللت مقاومتی حاد افوایش
معناداری پلدا نکردر ایا نتلجه ن ییان می دهد که فعاللت مقاومتی حاد با 13
درصید ی تکرار بل لنه موجع پپوپتوزیی .د :و مکم امگا 3-ایا فرایند
را تعیدیی کرد :اسیییتر با توجه به اثر احتمالی ملوان انرژی دریافتی ،مقدار
کربوهلدرات و چربی غذایی بر متالر تحقلق اکاسپازها و پروتولا های تنظلم
کننید :پپوپتوزیی ا 33 ,31و همچنلا نقش ویتیاملا هیای  A, Cو  Eبه
عنوان پنتی اکسیییلدان بر  ROSا 34و مسیییلرهای پپوپتوزیی در بافتهای
مختلف ا 30سییی وح پنیان در پزمودنیها ارزیابی و کنترل گردیدر نتایج ایا
تحقلق بلیانگر عدم تفاوت معنادار در مصیییرط مقادیر مذکور در دور :م العه
بودر با ایا .رای بنظر می رسد اثر احتمالی ایا عوام بر متالر مستق انداز:
گلری .ید :در ایا م العه کنترل .ید :بود .کاسیپاز ،3-کاسپاز عمد :اجرای
پپوپتوزیی محسییوب .یید :و از مسییلر کاسییپازهای .ییروع پپوپتوزیی مث
کاسپاز 1،6-و  21مرگ سلول را رقم می زندر پلامهای مرگ در مسلر خارجی
پپوپتوزیی ،از طریق گلرند :های مرگ و فعال کردن کاسییپاز ،1-در مسییلر
ملتوکندری و رهایی سیلتوکروم  cو در نهایت کاسپاز 6-و همچنلا از طریق
رهاسازی کنترل ن د :کلسلم از .بکه رتلکلوم اندوپلاسمل /سارکوپلاسمل
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و از مسیلر کاسپاز 21-در نهایت با فعال کردن کاسپاز 3-باعث مرگ سلولها
می .یوندر در حقلقت کاسپاز 3-مسلر نهایی کاسپازهای دیگر برای پپتوزیی
بود :و کنترل ایا کاسپاز در اجرای پپوپتوزیی اهملت ویژ :ای نسبت به سایر
کاسییپازها داردا 36ر ایجاد پپوپتوزیی م ییاهد. :یید :در ایا م العه پی از
فعاللت حاد ورز.یی با گوارش م العات قبلی در زملنه اثر فعاللت حاد ورز.ی
در افوایش سییی وح کیاسیییپاز 3-همسیییو اسیییتر ا 42-37ر در م العهای
توس افرجی و همکاران 1326،که به مقایسه اثر  2و  3دقلقه استراحت بلا
سییتها در فعاللت حاد مقاومتی با .ییدت  10درصیید ی تکرار بل ییلنه بر
پپوپتوزیی افراد ورز.یکار جوان پرداخته .د ،نتایج ن ان داد که استراحت 2
دقلقهای افوایش معنادار س ح سرمی کاسپاز  6را بعد فعاللت به همرا :دا.ت
در حالی که افوایش م یییابه پی از فعاللت با اسیییتراحت  3دقلقهای معنادار
نبودا 41ر کرکسیییل و همکاران ا 1323در م العه ای دیگر روی  33مرد
فعال ،اجرای  233تکرار حرکت اکسیینتری اکسییتن ییا زانو موجع افوایش
س وح پروتولاهای  Bcl-2 ، Baxو کاسپاز. 3-د :استا 43ر حسلا .رفی
و همکیاران ا 1321در م ییالعیهای کیه بر روی  6مرد تمریا کرد :و  6مرد
تمریا نکرد :انجیام دادند ،فعاللت حاد مقاومتی با  13درصییید  1MRباعث
افوایش کاسپاز 6-و p53بلافاصله پی از فعاللت و همچنلا افوایش کاسپاز-
 3بلافاصیله و سیه سیاعت پی از فعاللت .د ا 42ر اما از سوی دیگر پی از
ی هفته مکم سیازی با امگا ، 3-س ح کاسپاز 3-پی از فعاللت مقاومتی
حیاد افوایش معنیاداری پلیدا نکرد میتوان ایا عدم افوایش معنادار را به اثر
احتمالی امگا 3-نسییبت داد ر در خصییوص اثر مکم امگا 3-بر کاسییپاز3-
تاکنون م العه ای انجام ن ید :اسیت و بل یتر م العات روی عوام استرس
اکسیییای یییی ییا التهیابی بود :اسیییت بهرحیال اثر تعدی کنند :امگا 3-بر
.یاخصهای اسیترس سیلولی با برخی م العات قبلی همسییو بود :استر در
پژوه یی توسی .یلل الاسیلامی و همکاران ا 1321بر روی نه مرد سالمند
فعاللت مقاومتی حاد با .یدت  1RM %13باعث افوایش س ح سلتوکروم ،C
 sFasLو پروتولا  BAXبه عنوان بلومارکرهای پپوپتوزیی .ییدر سپی ی
هفته مصرط مکم امگا 3-باعث مهار افوایش  sFasLنا.ی از فعاللت حاد
.یدا 13ر .یلروانی و همکاران ا 1320در پژوه یی برای بررسی اثر تمریا
هوازی و مکم امگا 3-بر سی ح سرمی پروتولا واکنش دهند C-:و نلمرخ
للپدی 37 ،زن سیالمند سالم را به طور تصادفی به سه گرو :تقسلم کردند که
با .ییدت  43تا  70درصیید ضییربان قلع هدط به مدت  1هفته و هرهفته 3
جلسیه به تمریا پرداختند ر نتایج حاص ن ان داد که مصرط مکم امگا3-
همرا :با تمریا هوازی باعث کاهش معنادار سییی ح  CRPو کلسیییترول تام
.یدا 43ر بلومر و همکاران ا 1336اثر مصرط مکم  n-3 PUFAsبه مدت
 6هفته در مردان تمریا کرد :بر مارکرهای التهابی و استرس اکسلداتلو پی
از انجام ی وهله فعاللت با .یدت متوسی را مورد بررسی قرار دادندر نتایج
ایا م العه ن ییان داد که سیی وح پایه ی  EPAو  DHAخون پی از ایا
دور :ی مصرط مکم افوایش یافته استر از طرفی س وح استراحتی TNF-
 αو  CRPدر گرو :مکمی  ،نسیییبت به دارونما کاهش یافتا 44ر حجت و
همکاران ا 1323در پژوه ی ت ثلر مصرط امگا 3-بر  CK ،CRPو LDH
را در مردان جوان ورز.یکار در ی جلسیه تمریا مقاومتی بررسی کردندر در
ایا پژوهش  33مرد جوان به سه گرو :امگا ،3-تمریا همرا :با مصرط امگا-
 3و تمریا با مصرط .به دارو تقسلم .د :و به تمریا مقاومتی با .دت 213
درصید ی تکرار بل لنه پرداختندر نتایج ن ان داد که مصرط مکم امگا3-
می تواند از افوایش سیی وح  CK ،CRPجلوگلری کندا 40ر مکانلسییمهای
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