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مقاله پژوهشی

اثر یک دوره مکمل سازی با متیل سولفونیل متان و گلوکزآمین بر برخی
آنتی اکسیدان ها در پی یک جلسه فعالیت پالیومتریک
طیبه پژوهنده ،فرزاد زهساز

*

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
تاریخ پذیرش96/5/25 :

تاریخ دریافت96/3/12 :

چکیده:
زمينه و هدف :فعاليت بدنی شدید باعث رهایش رادیکالهای آزاد و آسيبهای اکسایشی در ماکرومولکولهای
زیستی میشود .مصرف مکملهای سولفوردار ممکن است بر سطوح استرس اکسيداتيو متعاقب تمرینات شدید
اثرگذار باشند .لذا در پژوهش حاضر تأثير  6هفته مکمل سازی ترکيبی متيل سولفونيل متان و گلوکزآمين بر
گلوتاتيون پراکسيداز و کاتاالز متعاقب یک جلسه فعاليت پالیومتریک در ورزشکاران مرد آماتور مورد بررسی
قرار گرفت.
روش بررسی :این پژوهش از نوع تحقيقات نيمه تجربی دو سوکور با طرح پيش و پس آزمون بود که
 22ورزشکار آماتور مرد به طور تصادفی در دو گروه مکمل ( 11نفر) و دارونما ( 11نفر) جای گرفته و قبل و بعد
از دوره ی مکمل سازی ،در دو وهله تمرین پالیومتریک شرکت کردند .دوره مکمل سازی شامل  6هفته مصرف
روزانه  3ميلیگرم به ازای هر کيلو وزن بدن ترکيب متيل سولفونيل متان و گلوکزآمين بود .سطوح سرمی آنزیم
گلوتاتيون پراکسيداز و کاتاالز قبل و بعد از دو وهله تمرین پالیومتریک اندازهگيری شد و داده های گردآوری
شده با استفاده از تحليل کوواریانس در سطح معنیداری  P>0/05تحليل شدند.
یافتهها :پس از کنترل اثر سطوح اوليه ،مقادیر کاتاالز و گلوتاتيون پراکسيداز بعد از فعاليت پالیومتریک در گروه
مکمل بيشتر از گروه دارونما بود (به ترتيب  P=0/001 ،F)2،19(=71/73و .)P=0/001 ،F)2،19(=191/76
نتيجهگيری :مکمل سازی ترکيبی متيل سولفونيل متان و گلوکزآمين ممکن است با افزایش آنزیم های گلوتاتيون
پراکسيداز و کاتاالز ،ظرفيت آنتی اکسيدانی در ورزشکاران را افزایش دهد.
واژههای کليدی :متيل سولفونيل متان ،گلوکزآمين ،گلوتاتيون پراکسيداز ،کاتاالز ،ورزش پالیومتریک.

مقدمه:
فعالیت های بدنی شدید و غیرمعمول ممکن

باالیی دارند و بهطور طبیعی در جریان واکنش های

است ،موجب افزایش شکل گیری رادیکال های آزاد

متابولیکی بدن تولید می شوند و شامل گونه های فعال

بیش از مقادیر طبیعی آنها گردند .رادیکال های

اکسیژن ( Reactive Oxygen Speices )ROSو نیتروژن

آزاد ازجمله سوپراکسید ( ،)Superoxideنیتریک

( Reactive Nitrogen Speices )RNSمی باشند (.)1

اکساید ( )Nitric Oxideو هیدروکسیل (،)Hydroxyl

در شرایط طبیعی ،مقادیر گونه های اکسیژن فعال و

مولکول هایی هستند که به دلیل داشتن الکترون های

آنتی اکسیدان ها در وضعیت تعادل قرار دارند و سیستم

جفت نشده در اوربیتال خارجی شان واکنش پذیری

دفاع آنتی اکسیدانی بدن با تولید رادیکال های آزاد

*

نویسنده مسئول :تبریز -دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی -تلفنE-mail: f-zehsaz@iaut.ac.ir ،09144176472 :
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اثر مکمل سازی با متیل سولفونیل متان بر برخی آنتی اکسیدان ها

مقابله کرده و بدن در حالت هموستاز قرار دارد .زمانی

به خاطر اینکه نیروی عضالنی در هنگام انقباض

که این تعادل در جهت افزایش گونه های اکسیژن فعال

برونگرا افزایش مییابد ،آسیب به ماتریکس برون

بهخصوص در هنگام انجام تمرینات ورزشی شدید

سلولی و عناصر انقباضی سلولهای عضالنی (خطوط

مختل گردد ،باعث ایجاد استرس اکسیداتیو در سلول

و پارگی سارکومر) رخ میدهد .همچنین موجب بروز

می شود .سطوح باالی رادیکال های آزاد منجر به

کوفتگی عضالنی تأخیری ،کاهش قدرت ،تورم

آسیب پروتئین های سلولی ،لیپیدهای غشایی ،اسیدهای

موضعی و استرس اکسایشی میشود ( .)5یکی از دالیلی

نوکلئیک ،گلبول های قرمز ،RNA ،DNA ،غیرفعال

که انقباضهای برونگرا منجر به تخریب بیشتر تار

شدن آنزیم ها و درنهایت مرگ سلولی و فرایند پیری

عضالنی و استرس اکسایشی میشوند ،این است که در

میشود .عالوه بر این ،رادیکال های آزاد نقش مهمی

مقایسه با انقباضهای درونگرا و ایستا ،واحدهای

در پاتوژنز بسیاری از بیماری های مزمن ازجمله

حرکتی کمتری حین این انقباض فراخوانی میشود.

آترواسکلروز ،نارسایی میوکارد ،بیماری های ایمنی،

بنابراین سطح مقطع کوچکتری از عضله برای تحمل

آسیب سلولی و دیابت دارند (.)2

بار مشابهی به کار گرفته میشود ( .)6آسیب به وجود

Z

در هنگام انجام تمرینات بدنی شدید ،تولید

آمده در بافت عضالنی بر اثر انقباض برونگرا ،موجب

گونه های اکسیژن فعال افزایش می یابد و تصور بر این

تولید هورمونهای استرسی میشود .این نیز به نوبه خود

است که منبع اصلی اینگونه مواد ،میتوکندری سلول های

منجر به پاسخ استرس اکسایشی میشود (.)7

عضالت فعال می باشد ( .)3افزایش رادیکال های آزاد

محققان گزارش کردند که فعالیت پالیومتریک

به هنگام فعالیت بدنی می تواند هموستاز مواد ضد

موجب افزایش آنزیم های آنتی اکسیدانی بهخصوص

اکسایشی و پرواکسیدان های درون سلولی را بر هم زده و

گلوتاتیون پراکسیداز (Glutathione Peroxidase )GPx

درنتیجه باعث التهاب ،استرس اکسایشی ،خستگی و

و کاتاالز ( Catalase )CATمی شود که نشاندهنده

آسیب عضالنی گردد .بیشتر مطالعات بروز فشار اکسایشی

فشار اکسایشی هستند .در این میان مواد ضد اکسایشی

پس از انجام فعالیت های طوالنی مدت استقامتی،

درونزاد قادر به جلوگیری کامل از آسیب اکسایشی

ورزش های شدید کوتاه مدت و فعالیت های وامانده ساز

نیستند و تعادل بین تولید و دفع رادیکال های آزاد به هم

را مورد تأیید قرار داده اند ( .)1-4در میان فعالیت های

می خورد .در چنین مواقعی ،نقش مواد ضد اکسایشی و

ورزشی مختلف ،تمرین ها و فعالیت های با ماهیت

مصرف مکمل ها اهمیت پیدا می کند (.)8

سرعتی و توانی مانند پالیومتریک دسته ی مهمی را به

سیستم آنتی اکسیدانی بدن از ترکیبات اندوژن و

خود اختصاص می دهند .این نوع از فعالیت ها که

اگزوژن تشکیل می شوند که در رژیم غذایی وجود

خصوصیات خاص و منحصر به فردی ازجمله آسیب به

داشته و عموماً از طریق مصرف سبزی ها و میوه ها تأمین

بافت های مختلف بدنی دارند ،می توانند سبب تولید

می شوند ( .)9آنتی اکسیدان های آنزیمی نظیر

گونه های فعال اکسیژنی و انواع رادیکال های آزاد از

گلوتاتیون پراکسیداز ،کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز

مسیرهای مختلف شوند (.)2

) Superoxide Dismutase (SODو نیز آنتی اکسیدان های
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غیر آنزیمی مانند گلوتاتیون ،ویتامین های  E ،C ،Aو

اصلی ترین ترکیب ضد اکسایشی درون سلولی است.

ریز مغزیهایی مانند آهن ،مس ،روی ،سلنیوم و منگنز

فشار بدنی بیش از حد مانند آنچه در بین ورزشکاران

سد محکمی را در مقابل فشار اکسایشی تشکیل

دیده می شود باعث کاهش ذخایر درون سلولی

می دهند ( .)8از آنجا که در برخی شرایط ممکن است

گلوتاتیون پراکسیداز و افزایش دفع ادراری آن

مقدار آنتی اکسیدان های اندوژن جهت محافظت از بدن

می شود .استفاده از مکمل های سولفوردار مانند متیل

در برابر آسیب های ناشی از استرس اکسیداتیو کافی

سولفونیل متان موثرترین روش جهت بازسازی ذخایر

نباشد ،لذا استفاده از مکمل های آنتی اکسیدان می تواند

گلوتاتیون می باشد (.)15

در راستای کاهش شدت آسیب ها مفید بوده و حاشیه

 Kimو همکاران نشان دادند که مکمل سازی

امنیتی بزرگتری را در برابر تأثیرات احتمالی آن

متیل سولفونیل متان با دوز  6گرم روزانه به مدت

به وجود آورد ( .)9از مکمل های مهمی که ویژگی

 12هفته می تواند فشار اکسایشی ،التهاب و درد بیماران

آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی دارد ،مکمل گلوکزآمین

مبتال به استئوارتریت زانو را بهطور معنی داری کاهش

است که یک قند آمینی بوده و سال ها برای درمان

دهد ( Kalman .)16و همکاران با مطالعه روی مردان

کاهش فشار اکسایشی مرتبط با آرتروز مورد استفاده

سالمی که تمرین متوسط داشتند (کمتر از  150دقیقه در

قرار گرفته است ( .)10محققان پیشنهاد می کنند که

هفته) ،نشان دادند که به دنبال مصرف  3گرم متیل

مصرف گلوکزآمین موجب توقف فعالیت رادیکال

سولفونیل متان در مقایسه با دز  1/5گرم ،خستگی بهطور

سوپراکسید و مهار تولید نیتریک اکساید می شود (.)11

معنی دار کاهش یافته و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام افزایش

همچنین ،مکمل گلوکزآمین با کاهش آسیب اکسایشی،

میبارد .بر اساس پژوهش مذکور ،مصرف روزانه  3گرم

از طریق مهار رادیکال هیدروکسیل از مولکولهای

متیل سولفونیل متان ممکن است شاخص های ریکاوری

پروتئین و چربی محافظت میکند و با کاهش تولید

پس از ورزش را تحت تأثیر قرار دهد (.)17
سماواتی و فرهنگی در بررسی تأثیر مصرف

رادیکال های آزاد باعث تسهیل در فرآیند ترمیم

متیل سولفونیل متان بر برخی فاکتورهای دوره بازگشت به

بافت های صدمه دیده می شود (.)13،12
از دیگر مکمل های مهم برای کمک به
دفاع اکسایشی مکمل متیل سولفونیل متان

حالت اولیه و غلظت پالسمایی اینترلوکین 6-را در زنان
سالم ،گزارش کردند که مصرف متیل سولفونیل متان به

()MSM

 Methylsulfonylmethaneمی باشد که از مکمل های

مقدار  3گرم در روز به مدت  30روز باعث کاهش

گوگرددار و سولفوردار طبیعی است که بهطور گسترده ای

در شاخصهای کوفتگی عضالنی ،خستگی و غلظت

در میوه ها ،سبزیجات و غالت یافت می شود ( .)14در

پالسمایی اینترلوکین 6-مشاهده شد ( Godwin .)18و

سال های اخیر توجه زیادی به مصرف آنتی اکسیدان های

همکاران گزارش کردند که مصرف  3میلیگرم متیل

سولفوردار بر شاخص های استرس اکسیداتیو و آسیب

سولفونیل متان به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن قبل از

عضالنی صورت گرفته است .یکی از پروتئین های

تمرین اکسنتریک زانو ( 10ست با  10تکرار) اثرات

مهم سولفوردار در بدن گلوتاتیون است که بهعنوان

ضدالتهابی و ضد اکسایشی قویی دارد ( .)15در مطالعه
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اثر مکمل سازی با متیل سولفونیل متان بر برخی آنتی اکسیدان ها

روی نمونه های حیوانی Maranon ،و همکاران با بررسی

اکسایشی داشته باشند ( .)21-23،16با این حال در مورد

تأثیر مکمل متیل سولفونیل متان بر بیومارکرهای استرس

اینکه آیا این مواد می توانند بر استرس اکسایشی ناشی

اکسایشی روی اسب های مسابقه در پی تمرینات پرشی

از فعالیت بدنی در افراد سالم نیز موثر باشند ،با توجه به

نشان دادند که متیل سولفونیل متان می تواند تأثیر حمایتی

منابع در دسترس ،اطالعات اندکی وجود دارد .همچنین،

در برابر آسیب های التهابی و اکسایشی ناشی از تمرینات

در بیشتر مطالعات مکمل گلوکزآمین و متیل سولفونیل

پرشی از خود نشان دهد .در این پژوهش ،بررسی

متان به تنهایی مورد بررسی قرار گرفته و تاکنون در

آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز ،گلوتاتیون ترانسفراز و

پژوهشی از ترکیب این دو مکمل استفاده نشده است .با

گلوتاتیون ردوکتاز نشان داد که فعالیت گلوتاتیون

توجه به مطالعات محدود و متناقض در زمینه ی مکمل سازی

ردوکتاز در اثر ورزش کاهش یافت .در حالی که در

گلوکزآمین و متیل سولفونیل متان بر فشار اکسایشی

فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون ترانسفراز

ناشی از فعالیت های ورزشی هنوز این سؤال مطرح است

تغییری مشاهده نشد که این شواهد به تجویز متیل

که آیا مکمل سازی کوتاه مدت این مواد می تواند با

سولفونیل متان و افزایش سطح گلوتاتیون ناشی از آن

افزایش ظرفیت ضد اکسایشی از بروز آسیب های

نسبت داده شد (.)9

اکسایشی ناشی از انجام فعالیت های ورزشی نسبتاً شدید

با این حال ،نتایج مطالعه  Witheeو همکاران

بکاهد و اثرات نامطلوب آن را کاهش دهد؟ از این رو،

نشان داد که مصرف  3میلیگرم متیل سولفونیل متان به

با در نظر داشتن اینکه ورزشکاران همواره در معرض

ازای هر کیلوگرم از وزن بدن برای  21روز قبل از دویدن

عوامل التهاب زا و استرس اکسایشی قرار دارند ،هدف

مسافت  20کیلومتری نتوانست اثرات ضد اکسایشی

پژوهش حاضر به تعیین تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت

معنی داری داشته باشد ( .)19بهطور مشابه ،نخستین روحی

( 6هفتهای) گلوکزآمین و متیل سولفونیل متان بر سطوح

و همکاران با بررسی تأثیر مصرف حاد مکمل سولفوردار

گلوتاتیون پراکسیداز و کاتاالز متعاقب یک جلسه

بر التهاب و استرس اکسایشی ناشی از فعالیت شدید

فعالیت پالیومتریک در مردان ورزشکار آماتور

هوازی (دویدن به مدت  45دقیقه با شدت افزایشی از %75

اختصاص یافت.

اکسیژن مصرفی بیشینه تا سر حد واماندگی) در مردان

روش بررسی:

سالم غیرفعال گزارش کردند که اگرچه مصرف
 100میلی گرم متیل سولفونیل متان به ازای هر کیلوگرم از

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی دو سوکور با

وزن بدن تأثیر معنی داری بر التهاب از مسیر  CRPنشان

طرح پیش آزمون و پس آزمون با  4بار نمونه گیری

نداد اما احتماالً بتواند در کاهش استرس اکسایشی موثر

خونی در دو گروه مکمل (تجربی) و دارونما (کنترل)

واقع گردد (.)20

بود .جامعه آماری پژوهش ،مردان کیک بوکسور

بر اساس مطالعات صورت گرفته روی نمونه های

آماتور شهر تبریز بودند که بر اساس فراخوان  22نفر

حیوانی و بیماران ،متیل سولفونیل متان و گلوکزآمین

برای شرکت در پژوهش اعالم آمادگی کردند .در ابتدا،

می توانند خاصیت ضد درد ،ضدالتهاب و ضد استرس

هدف و روش اجرای آن به طور کامل به آگاهی
36

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،20شماره  /5آذر و دی 1397

ورزشکاران رسید و رضایت نامه کتبی از آن ها اخذ

مدت  90دقیقه پرداختند .پیش و پس از دوره  6هفتهای

شد .تمام آزمودنی ها در شروع اجرای پژوهش دچار

مکمل سازی ،هر دو گروه در دوره یک وهله فعالیت

هیچگونه بیماری و عارضه ای نبودند .از آزمودنی ها

پالیومتریک که بهصورت ایستگاهی طراحی شده است

خواسته شد ،در طی اجرای تحقیق رژیم غذایی عادی و

شرکت نمودند ( .)24جلسات فعالیت ورزشی شامل

فعالیت روزانه خود را حفظ کنند و از مصرف هر گونه

گرم کردن استاندارد ،فعالیت اصلی و سرد کردن بود.

مکمل خودداری نمایند.

فعالیت پالیومتریک در  5ایستگاه فعالیتی به شرح زیر،
هر ایستگاه در  3نوبت و هر نوبت در  8تکرار انجام شد

از آزمودنی ها خواسته شد تا جهت آشنایی با
شرایط تحقیق و نحوه اجرای آن و همچنین انجام

و فاصله استراحت بین هر نوبت  3دقیقه بود:

اندازهگیری های مقدماتی (قد و وزن) در محل سالن

 .1پرش از باالی جعبه  55سانتی متری ()Drop Jumps؛

ورزشی حاضر شوند .برای اندازهگیری دقیق قد و وزن

 .2پرش به صورت یک پا جلو با یک پا عقب

از یک دستگاه ترازوی قدسنج با مارک سکا ()Seca

()Lunge Jumps؛  .3پرش از روی  8مانع  40سانتی

ساخت کشور آلمان استفاده شد .سپس آزمودنی ها

متری به صورت پا جفت ()Hurdle Jumps؛  .4پرش

بهصورت تصادفی در دو گروه  11نقره جای گرفتند .دو

به صورت لی لی با یک پا ()Single-Leg Hops؛

گروه در دو مرحله فعالیت پالیومتریک شرکت کردند:

 .5پرش همراه با بازکردن پاها (.)Jumping Jacks

 )1قبل از شروع دوره ی  6هفتهای مصرف مکمل،

در هر  4مرحله ،خون گیری از طریق سیاهرگ

 )2پس از دوره ی  6هفتهای مصرف مکمل .برای

بازویی ( )Antecubital Fossaصورت گرفته و حدود

اندازهگیری میزان سرمی آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و

 5سی سی خون جمع آوری شد .بعد از اینکه خون در

کاتاالز ،خونگیری در  4مرحله انجام گرفت که شامل

سرنگ جمع شد 2 ،سی سی از خون در داخل لوله های

زمان استراحت و بالفاصله بعد از فعالیت پالیومتریک در

ضد انعقاد ( )EDTA K2آزمایشگاهی ریخته شده و

مرحله ی پیش از  6هفته مکمل گیری و نیز زمان استراحت

 3سی سی باقیمانده در داخل لولههای لخته ژلدار ریخته

و بالفاصله بعد از فعالیت پالیومتریک در مرحله ی پس

شده و سانتریفیوژ شدند ( 15دقیقه) و سرم شناور بر روی

از  6هفته مکمل گیری.

سطح جمعآوری شد و سپس در داخل میکروتیوبها

در دوره مکمل گیری ،گروه مکمل برای

( 1/5سی سی) ریخته شده و در دمای  -70درجه ی

 6هفته ،هر روز  3میلی گرم مکمل گلوکزآمین و متیل

سانتی گراد نگهداری شد تا بعداً مورد استفاده قرار گیرد.

سولفونیل متان به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن دریافت

فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در نمونههای

کرده و گروه کنترل به همین ترتیب دارونما (نشاسته)

همگن شده ،با استفاده از کیت تجاری راندوکس

دریافت کرد تا هرگونه اثر روانی مصرف دارو بر عملکرد

()Randox Laboratories Crumlin, United Kingdom

یک وهلهای فعالیت پالیومتریک کاهش یابد (.)21

با روش االیزا اندازه گیری شد .فعالیت آنزیم کاتاالز

همچنین ،در دوره مکملگیری ،آزمودنیها هفتهای

در پالسما بر اساس تجزیه  H2O2توسط دستگاه

 3جلسه به تمرینات رایج و معمول کیک بوکسینگ به

اسپکتروفتومترى تجزیه و اندازه گیرى شد .مکمل مورد
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اثر مکمل سازی با متیل سولفونیل متان بر برخی آنتی اکسیدان ها

مصرف نیز گلوکزآمین و متیل سولفونیل متان محصول

استفاده از ترسیم نمودار و همگنی شیب های رگرسیون با

گروه تغذیه شیف ( )Schiff Nutrition Groupو دارای

استفاده از بررسی تعامل بین متغیر مستقل و همپراش بررسی

مجوز وزارت بهداشت بود .مطالعه حاضر دارای کد

و مورد تأیید قرار گرفت .کلیه تحلیل ها در سطح اطمینان

اخالقی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد تبریز به شماره

 %95و با استفاده از  SPSSانجام شد.

 IR.IAU.TABRIZ.REC.1395.38و کدکارآزمایی

یافته ها:

بالینی به شماره  IRCT2017032632873N2میباشد.
برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از

نتایج حاصل از آمار توصیفی این تحقیق به

تحلیل کوواریانس با اندازهگیری مکرر استفاده گردید .به

تفکیک گروههای مکمل و دارونما در جدول شماره 1

این منظور ابتدا پیش فرض های آماری تحلیل کوواریانس

آمده است .جدول شماره  2آماره های توصیفی میانگین

شامل طبیعی بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون

و انحراف معیار مقادیر آنزیم های کاتاالز و گلوتاتیون

شاپیرو -ویلک ،همگنی واریانس گروه ها با استفاده از

پراکسیداز گروه ها در مقاطع مختلف اندازه گیری را

آزمون لوین ،خطی بودن رابطه متغیر وابسته و همپراش با

نشان می دهد.

جدول شماره  :1نتایج آمار توصيفی مربوط به ویژگی های عمومی آزمودنی ها
گروه مکمل

گروه دارونما (کنترل)

گروه ها

ميانگين  ±انحراف معيار

ميانگين  ±انحراف معيار

سن (سال)

26/91±4/61

25/45±3/39

قد (سانتی متر)

176/00±4/98

176/18±3/22

وزن (کيلوگرم)

82/79±13/00

84/60±7/61

( BMIکيلوگرم بر متر مربع)

26/63±3/62

27/31±2/31

متغيرها

جدول شماره  :2ميانگين و انحراف معيار مقادیر آنزیم های کاتاالز و گلوتاتيون پراکسيداز گروه های مکمل
( )n=11و دارونما ()n=11
مرحله خونگيری

متغير
گروه
کاتاالز ()U/gHb

گلوتاتيون پراکسيداز ()U/gHb

پيش از دوره مکمل سازی

پس از دوره مکمل سازی

استراحت

بعد از فعاليت

استراحت

بعد از فعاليت

مکمل

48/42±3/54

62/05±3/34

52/16±3/33

62/79±3/50

دارونما

50/40±2/21

64/84±3/35

50/25±1/89

63/90±3/04

مکمل

49/48±2/53

67/43±2/18

51/93±2/71

68/77±2/63

دارونما

49/09±2/67

56/51±2/97

49/21±2/90

57/09±2/98

برای تحلیل داده ها ابتدا پیش فرض های

داده ها ،همگنی واریانس ها ،خطی بودن رابطه متغیر

استفاده از تحلیل کوواریانس (طبیعی بودن توزیع

وابسته و همپراش ،همگنی شیب های رگرسیون) مورد
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بررسی قرار گرفت .با توجه به برقراری مفروضه ها ،از

اولیه ،اثر گروه بر مقادیر استراحتی کاتاالز و گلوتاتیون

 4سری تحلیل کوواریانس برای آزمون فرضیه ها

پراکسیداز ازلحاظ آماری معنی دار است ،طوری که

استفاده شد که در آن ها متغیر گروه ها (مکمل و

بر اساس مقادیر تعدیل شده ،سطوح کاتاالز و گلوتاتیون

دارونما) به عنوان متغیر مستقل ،مقادیر کاتاالز استراحت

پراکسیداز زمان استراحت در گروه مکمل باالتر از

و بعد از فعالیت ورزشی پس از دوره مکمل سازی و نیز

گروه دارونما قرار دارد .نتایج در خصوص مقادیر پس

مقادیر گلوتاتیون پراکسیداز استراحت و بعد از فعالیت

از فعالیت پالیومتریک آنزیم ها نشان داد که پس از

ورزشی ،پس از دوره مکمل سازی به عنوان متغیرهای

کنترل اثر سطوح اولیه ،اثر گروه بر مقادیر کاتاالز و

وابسته و مقادیر پیش از دوره مکمل سازی این متغیرها

گلوتاتیون پراکسیداز پس از فعالیت پالیومتریک

به عنوان متغیر کنترل (همپراش) در نظر گرفته شد .نتایج

ازلحاظ آماری معنی دار است ،طوری که بر اساس

حاصل از این تحلیل ها در جدول شماره  3آمده است.

مقادیر تعدیل شده ،سطوح کاتاالز و گلوتاتیون

بر اساس اطالعات این جدول ،نتایج در خصوص مقادیر

پراکسیداز پس از فعالیت پالیومتریک در گروه مکمل

استراحتی آنزیم ها نشان داد که پس از کنترل اثر سطوح

باالتر از گروه دارونما قرار دارد.

جدول شماره  :3نتایج تحليل کوواریانس برای مقایسه متغيرهای وابسته بين گروه ها بعد از دوره مکمل سازی با
کنترل سطوح اوليه
متغير وابسته (مقطع)

منبع تغيير

SS

df

MS

F

P

2ɳ

کاتاالز (استراحت)

همپراش

136/07

1

136/07

246/81

0/001

0/929

گروه

65/70

1

65/70

119/17

0/001

0/862

خطا

10/48

19

0/55

کل

166/76

21

()U/gHb

گلوتاتيون پراکسيداز

همپراش

55/40

1

55/40

6/59

0/019

0/258

(استراحت) ()U/gHb

گروه

1365/69

1

1365/69

162/50

0/001

0/895

خطا

159/69

19

8/40

کل

1574/07

21

کاتاالز (بعد فعاليت

همپراش

150/29

1

150/29

370/94

0/001

0/951

ورزشی) ()U/gHb

گروه

29/06

1

29/06

71/73

0/001

0/791

خطا

7/70

19

0/41

کل

198/63

21

گلوتاتيون پراکسيداز (بعد

همپراش

95/06

1

95/06

28/78

0/001

0/602

فعاليت ورزشی) ()U/gHb

گروه

633/46

1

633/46

191/76

0/001

0/910

خطا

62/77

19

3/30

کل

908/50

21
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بحث:
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی اثر

باشد ( .)22شواهدی وجود دارد که این ماده فعالیت

مصرف مکمل ترکیبی متیل سولفونیل متان و

ضدالتهابی دارد که به متابولیسم پروستاگالندین مربوط

گلوکزآمین بر سطوح کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز

نمیشود و احتماالً از طریق یک اثر جمع کنندگی

متعاقب یک جلسه فعالیت پالیومتریک در مردان کیک

رادیکال آزاد میباشد ( .)27،23در این راستا ،گلوتاتیون

بوکسور آماتور بود .تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق

پراکسیداز با تبدیل آنیون سوپراکسید به آب اکسیژنه،

نشان داد ،مکمل سازی  6هفتهای ترکیب گلوکزآمین و

اثرات سمی این رادیکال را کاهش میدهد (.)25

متیل سولفونیل متان بر میزان سرمی استراحتی آنزیم

آنزیم کاتاالز نیز یک عامل تعیینکننده وضعیت

کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز در مردان کیک بوکسور

آنتی اکسیدانی است که با غیرفعال کردن یون سوپراکسید،

آماتور ،تأثیر معنی داری دارد .این یافته با نتایج محققین

نقش مهمی در از بین بردن خاصیت سمی آب اکسیژنه

موافق می باشد ( .)25،21،15،14،9همچنین این تحقیق

دارد .درنتیجه ،افزایش سطوح کاتاالز و فعالیت گلوتاتیون

نشان داد که  %86/2تغییرات مقادیر گروه آزمایش در

پراکسیداز متعاقب مداخله مکمل ترکیبی متیل سولفونیل

متغیر آنزیم کاتاالز و  %79/1تغییرات مقادیر گروه

متان و گلوکزآمین در مطالعه ما ممکن است نشاندهنده

آزمایش در متغیر آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز ناشی از

اثر مداخلههای مکملهای ترکیبی متیل سولفونیل متان و

مکمل سازی  6هفتهای ترکیب گلوکزآمین و متیل

گلوکزآمین در کاهش و یا مهار استرس اکسیداتیو از طریق

سولفونیل متان میباشد.

مسیر افزایش سطح آنتی اکسیدانی باشد که نشاندهنده

افزایش سطوح آنزیمهای کاتاالز و گلوتاتیون

اثرات بهینه مکمل ترکیبی بر ظرفیت آنتی اکسیدانی

پراکسیداز به دنبال مکمل سازی  6هفتهای میتواند

میباشد .افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی جهت

دلیلی بر افزایش قدرت آنتی اکسیدانی بدن و حاکی از

دتوکسیفیه کردن سطوح باالی پراکسید هیدروژن ()H2O2

اثرات مثبت مکمل سازی  6هفتهای ترکیبی گلوکزآمین

به آب ( )H2Oمنجر به کاهش بیشتر رادیکالهای آزاد

و متیل سولفونیل متان در مقابله با استرس اکسیداتیو

هیدروکسیل ( )OHoخطرناک می شود (.)28

باشد .گلوکزآمین و کندروتین سولفات اجزای تشکیل

با افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی

دهنده غضروف مفصلی میباشند و در خصوصیات

کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز در این تحقیق احتماالً

فیزیولوژیک و مکانیکی این بافت نقش دارند.

شاهد این فرایند میباشیم .همچنین این مطالعه نشان داد،

گلوکزآمین به عنوان ماده پیش ساز واحد دی ساکاریدی

مکمل سازی  6هفتهای ترکیب گلوکزآمین و متیل

در مولکول گلوکزآمینوگلیکان غضروف نقش مهمی

سولفونیل متان بر مقادیر سرمی آنزیم کاتاالز و گلوتاتیون

دارد ( .)26گلوکزآمین اثرات غیر مرتبط با غضروف نیز

پراکسیداز متعاقب یک جلسه تمرین پالیومتریک در

دارد :ممانعت از تشکیل رادیکال سوپراکسید ،ممانعت

مردان کیک بوکسور آماتور تأثیر معنی داری دارد .این

از ساخته شدن اکسید نیتریک میتواند توجیه کننده ی

یافته با نتایج محققین همخوانی دارد (.)29،20،18،9

اثر سریع بر کاهش عالئم در مطالعات کوتاه مدت این

نتایج مجذور اتا نشان داد %89/5 ،تغییرات مقادیر گروه

دارو در بیماران استئو آرتریتی باشد و نتایج درازمدت

آزمایش در متغیر سرمی آنزیم کاتاالز و  %91تغییرات

میتواند به دلیل اثرات گزارش شده بر متابولیسم

مقادیر گروه آزمایش در متغیر سرمی آنزیم گلوتاتیون

غضروف مانند تحریک سنتز پروتئو گلیکان و کاهش

پراکسیداز متعاقب یک جلسه تمرین پالیومتریک

فعالیتهای کاتابولیک مانند اثرات متالوپروتئاز

(تفاوت گروهها در پس آزمون) ناشی از مکمل سازی
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 6هفتهای ترکیب گلوکزآمین و متیل سولفونیل متان

زنجیرهای رادیکال های آزاد ،وارد عمل شده و در

میباشد .در شرایط طبیعی ،مقادیر گونههای اکسیژن

تعدیل فشار اکسایشی نقش موثری ایفا میکنند .اگرچه،

فعال شده و آنتی اکسیدان ها در یک وضعیت متعادل

فعالیتهای ورزشی از یکسو با افزایش فشار اکسایشی،

قرار دارند .زمانی که این تعادل در جهت افزایش

احتمال تشکیل رادیکالهای آزاد مضر را افزایش

گونههای اکسیژن فعالشده بهخصوص در هنگام انجام

میدهند ،اما از طرف دیگر در این مطالعه با القای مکمل

تمرینات ورزشی شدید مختل گردد ،باعث ایجاد

ضد اکسایشی ترکیبی گلوکزآمین و متیل سولفونیل

استرس اکسیداتیو در سلول میشود ( .)30در هنگام

متان که با افزایش آنزیمهای آنتی اکسیدانی کاتاالز و

انجام تمرینات شدید استقامتی (هوازی) ،تولید گونههای

گلوتاتیون پراکسیداز همراه بود ،سبب کاهش

اکسیژن فعال شده افزایش مییابد و تصور بر این است

رادیکالهای آزاد شدند.

که منبع اصلی اینگونه مواد ،میتوکندری سلولهای
عضالت فعال میباشد (.)31

نتیجه گیری:

 Kalmanو همکاران در تحقیقی که تأثیر مصرف

مکمل سازی ترکیبی گلوکزآمین و متیل

متیل سولفونیل متان را بر خستگی و کوفتگی عضالنی در

سولفونیل متان در تحقیق حاضر توانست احتماالً با

مردان مورد بررسی قرار داده بودند نیز ،نتایج مشابهی با

افزایش محتوی آنزیمهای آنتی اکسیدانی کاتاالز و

تحقیق حاضر به دست آوردند .این محققین عالوه بر

گلوتاتیون پراکسیداز موجب افزایش ظرفیت آنتی

خستگی و کوفتگی عضالنی میزان هموسیستئین و ظرفیت

اکسیدانی شود .همچنین ،با توجه به این یافتهها ،با در

آنتی اکسیدانی را نیز در ارتباط با مصرف متیل سولفونیل

نظر گرفتن جوانب احتیاط میتوان به ورزشکاران و غیر

متان مورد بررسی قرار دادند و کاهش در میزان خستگی

ورزشکاران پیشنهاد کرد ،برای کاهش فشار اکسایشی

و کوفتگی عضالنی را به افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی

ناشی از فعالیت های بدنی شدید و پیشگیری از اثرات

نسبت دادند ( .)17سازوکار احتمالی پیشنهاد شده در

مخرب آن ،از مکمل سازی ترکیبی گلوکزآمین و متیل

رابطه با اثرات مکمل سازی ترکیبی گلوکزآمین و متیل

سولفونیل متان استفاده کنند .برای شناخت بیشتر تأثیرات

سولفونیل متان در افزایش ظرفیت آنزیمهای ضد اکسیدان

مکمل سازی بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو

به این صورت است که گلوکزآمین و متیل سولفونیل

پیشنهاد می شود که مکمل سازی جداگانه گلوکزآمین

متان با افزایش ضداکساینده های درون سلولی مانند

و متیل سولفونیل متان مورد بررسی قرار گیرد .همچنین،

گلوتاتیون ،اسیداوریک ،بیلیروبین و بیان بیشتر آنزیمهای

با توجه به کوتاه بودن دوره مکمل سازی ( 6هفته) در

ضد اکسایشی درون سلولی مانند سوپراکسید دیسموتاز،

پژوهش حاضر ،پیشنهاد می شود که تأثیرات مکمل سازی

کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز میتواند ظرفیت ضد

در دوره های زمانی طوالنی تر مورد بررسی قرار گرفته

اکسیدان تام سرمی را باال ببرند ( .)32در این بین ،تولید

و فاکتورهای بیشتری ازجمله هموسیستئین ،گلوتاتیون،

گونههای اکسیژن فعال در طی فعالیتهای ورزشی شدید،

شاخص پراکسیداسیون لیپیدی ( )MDAو  CRPنیز

سبب بروز استرس اکسایشی شده و با ایجاد اختالل در

اندازه گیری گردند.

موازنه ی اکسیدانت ها و آنتی اکسیدانت ها ،اثرات

تشکر و قدردانی:

مخربی را در سلولها به وجود میآورد و این در حالی
است که آنزیمهای آنتی اکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز،

این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد

گلوتاتیون پر اکسیداز و کاتاالز به عنوان عوامل

خانم طیبه پژوهنده فارغالتحصیل کارشناسی ارشد گروه

مداخله گر ،برای جلوگیری از بروز واکنش های

فیزیولوژی ورزشی میباشد که در تاریخ 1395/01/16
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طیبه پژوهنده و فرزاد زهساز

اثر مکمل سازی با متیل سولفونیل متان بر برخی آنتی اکسیدان ها

از کلیه اساتید و کارکنان آن واحد تشکر و قدردانی

 در10221435941011 با شماره کد پایاننامه ی
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Background: Intensive physical activity results in release of free radicals and oxidative damages
in biomacromolecules. Consumption of sulfuric supplements may affect on the levels of
oxidative stress following intensive exercises. Therefore, the effect of 6 weeks combined
supplementation of methylsulfonylmethane and glucosamine on the glutathione peroxidase and
catalase following a plyometric exercise session in amutor male athletes was studied in the
present study.
Methods: The study was a double-blinded quasi-experimental reseach with a pre- and post-test
design in which 22 amateur male were randomly assigned into two groups of supplement (n=11)
and placebo (n=11), and participated in two bouts of plyometric exercise before and after the
supplementation period. The supplementation period included daily consumption of
3 miligrams/bw combined methylsulfonylmethane and glucosamine for 6 weeks. The serum
levels of Glutathione Peroxidase and Catalase enzymes were determined before and after the two
plyometric exercise sessions, and the collected data were analyzed using analysis of covariance
(ANCOVA) at P<0.05 significant level.
Results: After controlling the effects of the initial levels, the levels of glutathione peroxidase and
catalase enzymes after exercise for the supplement group were higher than the placebo group
(respectively, F2,19= 71.73, P=0.001 and F2,19= 191.76, P=0.001).
Conclusion: Combined supplementation of methylsulfonylmethane and glucosamine may
increase anti-oxidant capacity in athletes through increased levels of glutathione peroxidase and
catalase enzymes.
Keywords: Methylsulfonylmethane, Glucosamine, Glutathione Peroxidase, Catalase, Plyometric
exercise.
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