کبدی ) (AST-ALTدر دختران دانشجوی فعال
هنگامه مسعود سینکی  1پروانه نظرعلی  2پریچهر حناچی 3

 3کارشناس ارشد ،فیزیولوژی ورزشی 3 ،دانشیار ،گروه فیزیولوژی ورزشی 1 ،دانشیار ،گروه بیوشیمی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران.
مجله پزشکی هرمزگان سال هجدهم شماره سوم  93صفحات 222-233

چکیده
مقدمه :آنزیمهای کبدی جزء پارامترهای بیوشیمیایی کلینیکی عملکرد کبدی در تمرینات ماهیچهای بوده و آنزیمهای
 (Aspartate Amino Transferase) ASTو  (Alanine Amino Transferase) ALTشاخص صدمه کبدی در
فعالیتهای ورزشی میباشند .از طرفی این آنزیمها تحت تأثیر مصرف مکمل امگا  1قرار میگیرند .مطالعه حاضر ،با هدف

بررسی اثر مکملگیری امگا  1به تنهایی بر  ASTو  ALTسرمی ،اثر تمرینات هوازی به تنهایی و اثر مکملگیری امگا  1همراه
با تمرینات هوازی بر این آنزیمها در دانشجویان دختر فعال به مدت  4هفته انجام شد.

روش

کار :جامعه آماری شامل دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا با محدوده سنی  31تا  32سال و BMI

 39/2 -32kg/m²بود .بدین منظور  13نفر با میانگین سنی  33/2±3/3سال و با  33/23±3/3 BMIکیلوگرم  /مترمربع به

روش تصادفی انتخاب شده و به  9گروه کنترل ،مکمل ،تمرین و تمرین همراه مکمل تقسیم شدند .اندازهگیریهای  ASTو

 ALTدر پیش آزمون و پس آزمون انجام شد .دادهها با استفاده از آزمونهای تی زوجی ،واریانس یکطرفه تجزیه و تحلیل
شده و در سطح معنیداری  1/12انجام شد.
نویسنده مسئول:
هنگامه مسعودسینکی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه الزهراء
تهران  -ایران

نتایج :تغییرات درون گروهی و میان گروهی  ASTدر بعضی گروهها معنیدار بود ( .)P<1/12در حالی که  ALTدر
همه گروهها غیر از کنترل تغییر معنیدار داشت .ولی تغییرات میان گروهی معنیدار نبود.

نتیجهگیری :در گروه تمرین همراه مکمل  ASTکاهش معنیدار یافت ALT.در همه گروهها غیر از کنترل افزایش داشت.

تلفن+39 3334109119 :

به نظر میرسد برای تغییرات دلخواه نیازمند زمان طوالنیتر یا دوزهای باالتری هستیم.

hengamehsinaki@yahoo.com

کلیدواژهها - ALT - AST :مکملگیری امگا 1

پست الکترونیکی:

نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 92/99/99 :اصالح نهایی 93/2/91 :پذیرش مقاله93/2/22 :
ارجاع :مسعود سینکی هنگامه ،نظرعلی پروانه ،حناچی پریچهر .بررسی تأثیر مکملگیری امگا  3همراه با یک دوره تمرینات منتخب هوازی بر آنزیمهای کبدی ) (AST-ALTدر دختران دانشجوی فعال .مجله پزشکی
هرمزگان 9393؛.222-233:)3(92

مقدمه:

خانواده امگا  1هستند .آنزیمهای  ASTو  ALTکبدی تحت

اسید چرب امگا  1که گروهی از اسیدهای چرب غیراشباع

تأثیر مصرف مکمل امگا  1قرار میگیرند که این تأثیر احتماالً با

ضروری است و در ساختمان غشای سلولی نقش حیاتی دارد،

ایجاد تغییرات در سیالیت غشای سلول کبدی یا تغییر در

سبب کاهش التهاب در سرتاسر بدن ،جلوگیری از تصلب

متابولیسم کبدی میباشد .کبد مستعد استرس اکسیداتیو میباشد

شرایین ،شل شدن و گشاد شدن عروق خونی و همچنین حفظ

که این امر به دلیل واکنش زنجیره رادیکالهای آزاد میباشد.

انعطاف پذیری دیواره عروق ،پایداری غشای سلولی و افزایش

اسید چرب امگا  1میتواند به عنوان آنتیاکسیدان یا کوفاکتور به

رشد عضالت میگردد (EPA Eicosapantaenoic .)3،3

کار رود که باعث میشود سلول کبدی کمتر به صدمات عوامل

) )acidو  )Docosahexaenoic Acid ) DHAدو جزء اصلی

مضر آسیبپذیر شود .وقتی غشای سلول کبدی آسیب میبیند،
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بررسی تأثیر مکملگیری امگا  3همراه با یک دوره تمرینات منتخب هوازی بر آنزیمهای

هنگامه مسعود سینکی و همکاران

تأثیر مکملگیری امگا  1بر آنزیمهای کبدی

به داخل خون آزاد میشوند .اثر امگا  1در این مورد به عنوان

یافتههای نیکرو و همکاران ،تأثیر رژیم غذایی و تمدرین هدوازی

پایدارکننده غشای سلول کبدی است .البته مکانیسم محافظت

بر سطوح  ALTسدرم بیمداران کبدد چدرب غیرالکلدی بررسدی

سلولی اسید چرب امگا  1حل نشده باقی مانده است ( .)1در

گردید .شرکت کنندگان  9هفتده سده جلسدهای بدا شددت 22-41

مطالعهای اثر مصرف اسیدهای چرب چند غیراشباع ،ناشی از

درصددد ضددربان قلددب هخیددره در تمددرین هددوازی (پیددادهروی،

تنظیم ژنهای دخیل در متابولیسم لیپید و تمایز بافت چربی با اثر

جاگینگ ،دویدن) فعالیت نمودند .تغییرات درون گروهدی مقدادیر

بر روی گیرنده فعال شده تکثیری پراکسیزمی بود که سبب

 ALTسرم بیماران گروه غذایی تفاوت معنیداری نداشدت .امدا

کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب کبدی شد ( .)9از سویی،

همین تغییرات در گروه تمدرین هدوازی همدراه بدا رژیدم غدذایی

بسیاری از تحقیقات که بر روی حیوانات انجام شده است نشان

معنیدار بود و در مقایسه میان گروهدی ،تفداوت معندیداری در

داده است که استفاده از مکملهای حاوی اسید چرب امگا 1-که

سددطح آمینوترانسددفرازهای سددرم نشددان داد ( .)33در حقیقددت،

حاوی مقادیر باالی اسیدهای چرب چند غیراشباع هستند ،چربی

افزایش  ALTو  ASTسدرمی نشدان دهندده ورود آندزیمهدای

کبد را کاهش میدهد ( .)2طبق یافتههای فوسان اردونن و

عضالنی و کبدی به درون گردش خدون اسدت .بندابراین ،تغییدر

همکاران ،مقادیر  ALTسرمی پس از دریافت مکمل امگا  1باالتر

غلظت این آنزیمها میتواند به علت ایجاد آسیب عضدالنی باشدد

بود اما مقدار  ASTسرمی در اثر مصرف مکمل امگا  1پس از 1

( .)31انجام تمرینات و فعالیتهای مقاومتی شدید ،به احتمال زیاد

ماه کاهش معنیدار آماری داشته است .اگرچه نتایج مطالعات در

موجب آسیب غشای سلولی میشدود و در اثدر آسدیب ،رهدایی

این زمینه ضد و نقیض است (.)4

آنزیمها به درون جریان خون زیداد مدیشدود .طبدق یافتدههدای

از طرفی ،میتوان برای تحقیق سازگاریهای ایجاد شدده در

بشیری و همکاران ،نوع ،مدت و شدت فعالیت ورزشی میتواندد

اثر ورزش از شاخصهای آنزیمی انددامهدای متفداوت اسدتفاده

بر فعالیت اینآنزیمهدا تأثیرگدذار باشدد .فعالیدتهدای بلندمددت و

کدرد .یکی از این اندامها ،کبد میباشد ( .)0از آنجا که آندزیمهدای

استقامتی که تولید اندرژی آن بیشدتر هدوازی اسدت ،بدر میدزان

کبدی بهترین شاخص برای ارزیدابی وضدعیت کبددی هسدتند و

فعالیت آنزیمهای  AST-ALTتأثیرگذار است .زیرا بدرای ادامده

افزایش سطح آنها در پالسما با سندرم متابولیک ،دیس لیپیددمی،

این نوع فعالیتها ،نیاز بیشتری به تولید انرژی از طریق دسدتگاه

پرفشار خونی ،دیابت ندوع  3و کبدد چدرب مدرتبس اسدت ،حدا ز

هوازی وجود دارد ( .)39آنزیمهای  AST-ALTاز آندزیمهدای

اهمیددت هسددتند .چددرا کدده افددزایش آنددزیمهددای کبدددی حتددی در

درگیر در سوخت و ساز کبددی اسدت ،چدون کبدد در ایدن ندوع

غلظتهای نرمال پیشگوییکننده ابتال به این بیماریها میباشدد .از

فعالیتها بیشتر از فعالیتهای دیگر درگیر است .بنابراین ،احتمال

سویی ،در شدتهای تمرینی یکسان آنزیمهدای کبددی پدایینتدر

آسیب غشدای سدلولهدای کبددی در فعالیدتهدای درازمددت و

نشاندهنده کاهش التهاب هپاتوسیتی است (.)9

استقامتی زیاد است (.)32،34

پرمصرفترین آنزیمهای تشخیصی کبد ،آمینوترانسفرازها

تحقیقات نشان میدهد اثر فعالیت بددنی در کوتداه مددت بدر

هستند AST .آنزیمی است که در بسیاری از سلولهای بددن بده

روی این  3آنزیم افزایشی است اما در بلند مدت میتواندد سدبب

ویژه قلب و کبد و به مقدار کمتری در کلیهها و عضدالت وجدود

کاهش شود که البته نتایج متناقض است .با توجه به اثدرات گفتده

دارد .این آنزیم جزء دسته ترانس آمینازها میباشدد .آسدپارتات

شده امگا  1بر کارکرد کبدی افدزایش  ALTو  ASTمدرتبس بدا

آمینوترانسفراز عامل آمینی اسیدهای آمینه را به اسدیدهای آلفدا

افزایش استرس متابولیک است ( )30،39و از سویی تأثیر فعالیت

ستونی منتقل میکند .یعنی انتقدال یدگ گدروه آمیندی را از اسدید

بدنی بر تغییرات این آنزیمها ،یکی از سواالتی که مطرح میباشد،

آلفاکتوگلوتاریک و به عکس کاتالیز میکند و به همین جهت به آن

این است که آیا مصرف امگا 1بر میزان آنزیمهای کبدی اثر دارد

آمینوترانسفراز گویند .درصورت آسیب عضله افزایش مییابدد.

و آیا تمرینات هوازی میتوانند تعدیلکننده این اثر باشند؟ با توجه

فعالیت شدید سبب افزایش  ASTمیشود (.)3،31

به بررسی اثرات تمدرین هدوازی بدر سدطوح  ALTو  ASTدر

از تأثیرات مهم دیگر فعالیت بدنی بر کبد ،اثر بدر آندزیمهدای

زمانهای  9-33هفته ای یا بررسدی تغییدرات ایدن آندزیمهدا در

کبدی است .طبق تحقیقات ،یکدی از انددامهدای حیداتی درگیدر در

زمانهدای بسدیار کوتداه پدس از ورزش و بدا توجده بده اینکده

فعالیتهای ورزشی گوناگون ،کبد است که میزان آنزیمهای آن در

آنزیمهای کبدی به عنوان مارکرهای متابولیدک در سدازگاریهای

330
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انواع متنوعی از آنزیمهایی که به طور نرمال در سیتوزول هستند

خون ممکن است در اثر فعالیتهای ورزشی افزایش یابد ( .)33در

هنگامه مسعود سینکی و همکاران

تأثیر مکملگیری امگا  1بر آنزیمهای کبدی

ورزشی محسوب میشوند ،لزوم تحقیق حاضدر ضدروری بده

نمونهگیری به صورت تصادفی هدفدار بوده است .بده طدوری

نظر میرسید.

که در نهایت در گروه کنترل  0نفر ،در گروه امگا  1تعدداد  9نفدر،

تمرینات هوازی بر فعالیت  ASTو ALTدر دانشجویان دختر

قرار گرفتند .قبل از شروع مطالعه ،عالوه بر توضیحات شفاهی و

فعال به مدت  4هفته بود.

تأکید بر اهمیت حضور آزمودنیها در تحقیق ،رضایتنامه فردی
برای انجام نموندهگیدری خدونی پدیشآزمدون و پدسآزمدون از

روش کار:

داوطلبین دریافت شد .برای بررسدی  ASTو ALTمجموعداً در

روش پژوهش حاضر از ندوع نیمده تجربدی بدا اسدتفاده از

پددیش آزمددون 31میلددی لیتددر و در پددس آزمددون از هددر فددرد 31

نمونههای انسانی بود و به روش پیش آزمون ،پس آزمون بدا 1

میلیلیتر خون در حالت ناشتا و در یک سداعت معدین در صدبح

گروه تجربی و یک گروه کنترل انجام شد .جامعه آماری در این

جمعآوری شد .پس از خونگیری ،نمونهها به آزمایشدگاه منتقدل

تحقیق شامل  19دانشجوی خوابگداهی دانشدکده تربیدت بددنی

گردید .نمونههای خونی در سانتریفیوژ  3211دور در زمان -32

دانشگاه الزهرا با میانگین سنی  33/2±3/3سدال و بدا شداخص

 31دقیقه سانتریفیوژ شدند و سرم از خون جدا شد و پس از آن

توده بدنی  33/23±3/3کیلوگرم  /مترمربع بود .معیارهای ورود
به پژوهش سن  31تا  32سال و داشدتن شداخص تدوده بددنی
متعادل بود .پژوهش حاضر در بهار 3133در سالن ورزشی باغ
نو در دانشگاه الزهرا انجام گردید .نموندهگیدری در صدبح و در
هوای معتدل و معمدولی انجدام شدد .دانشدجویان بده صدورت
تصادفی انتخاب شددند .هدی یدک در فصدل مسدابقات نبودندد.
ضوابس حذف از مطالعه شامل بیماری دیابت ،قلبدی  -عروقدی،
حاملگی ،ورزش حرفهای ،داشتن رژیم غذایی خاص بدا شدرایس
ویژه ،مصرف داروی خاص یا داروهایی کده بدا امگدا  1تدداخل
دارند ،اختالل و حساسدیت شدناخته شدده بده مکمدل امگدا  1و
اختالل در سیسدتم ایمندی بدود .انتخداب آزمدودنیهدا بدا ارا ده

در دمای -31درجه برای اندازهگیریهای بیوشدیمیایی نگهدداری
شد .اندازهگیری آنزیمهای کبدی با استفاده از کیت شرکت پارس
آزمون انجام شد .میزان نرمال این آندزیمهدای کبددی از 32-92
واحد /لیتر میباشد .پس از نمونهگیری خونی در پدیش آزمدون،
آزمودنیهای گروه تمرین و گروه تمرین همراه مکمل ،به مدت 4
هفته تمرینات هوازی و مصرف مکمل داشدتند .گدروه مکمدل بده
مدت  4هفته روزانه  3گرم مکمل امگا  1مصدرف کردندد .گدروه
کنترل مداخله خاصی نداشدتند و چدون دانشدجویان خوابگداهی
انتخاب شدند ،از رژیمهای غذایی نسبتاً یکسانی پیروی میکردند.
برنامه تمرینی فعالیت منتخب هوازی به مدت  4هفته ،هر هفته
 1جلسه با شدت 42-02درصدد داکثدر ضدربان قلدب )(MHR

پرسشنامه اطالعات فردی و پرسشنامه یادآمد  39ساعته انجام

انجام شد که هر  3هفته بر شدت تمرین اضافه شد .به صدورتی

شد تا حتیاالمکان آزمودنیها از نظر نحوه تغذیه همسان سازی

که در  3هفته اول با شدت 42درصد حداکثر ضدربان قلدب و بده

شوند و توصیههای تغذیهای الزم داده شد .آزمدودنیهدا تمدام

مدت  91دقیقه ،در  3هفتده بعددی بدا شددت  01درصدد حدداکثر

توانایی و تالش خود را در انجام تمرینات بده کدار گرفتدهاندد و
مکملهای غذایی را با توجه بده یدادآوری اثدرات سدودمند آنهدا

ضربان قلب و به مدت  92دقیقه و در 3هفته بعدی بدا شددت 02
درصد حداکثر ضربان قلب و به مدت  21دقیقه انجام شد .بدرای

سرموقع در وعده ظهر و نهار مصرف کدردهاندد .داوطلبدان بدا

جلوگیری از یکنواختی و بیعالقگی از تمرینات متناوب و متندوع

توجه بده احسداس تعهدد شدرکت در پدژوهش و توصدیههدای

استفاده شد که به صورت هفته به هفته تغییدر مدیکدرد .مراحدل

کارشناس تغذیه در روند تحقیقاتی شرکت نمودند.

شامل گرم کردن ،ست اول ،دویدن ،ست دوم ،دویدن ،ست سوم

از افراد واجد شرایس در ابتددا تسدت تدوان هدوازی  3مایدل
گرفته شد .این آزمون تست استاندارد سنجش آمدادگی هدوازی
میباشد که در این پژوهش بدرای همگدن سدازی تدوان هدوازی
آزمودنیها مورد استفاده قرار گرفته تا آزمودنیهای گروههدا از
توان هوازی نسبتاً یکسانی برخوردار باشند .سپس افراد به طور
تصادفی در  9گروه کنترل ،مکمل ،تمرین و تمرین همدراه مکمدل

و سرد کردن بود که در مجموع  2مرحلهای است .تمرینات اصلی
شامل تمرینات دایرهای به مقدار  1ست و دویدن بین ستها بود
که تمرینات ایستگاهی وپیالتس (سیستم هوازی) در سدتهدا بده
صورت متنوع اجرا شد .در هر مرحله از تمرین شدت فعالیت بدا
ضربان سنج  sunntoپایش میشدد .الزم بده هکدر اسدت تعدداد
دایرهها و زمان کار در دایرهها (مجموع کدل زمدان سدت) و نیدز

تقسیم شدند و از تعداد  13نفر پس آزمون بده عمدل آمدد .روش
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هدف کلی از پژوهش حاضر ،اثر مکملگیری امگا  1همراه با

در گروه هوازی تعداد  9نفر و  3نفر در گدروه هدوازی و امگدا 1

تأثیر مکملگیری امگا  1بر آنزیمهای کبدی

هنگامه مسعود سینکی و همکاران

مقدار دویدن در  3مرحله از نظر زمان و شددت در طدی  4هفتده
افزایش یافت.

طبق جدول شماره  ،3نتایج نشان داد که تغییرات شاخص
توده بدنی چهار گروه از لحاظ آماری معنیدار نیست .باتوجه به

گرم در روز بیشتر بر بیماران مؤثر بوده است و با نظر به اینکده

بین گروهی نیست اما از آزمون تی زوجی جهت بررسی اختالف

دوزهای باالتر از  3گرم امگا 1ممکن است سب رقیق شدن خون

درون گروهی استفاده شد .مطابق جدول شماره  ،3نتایج تی

و عوارض دیگر شود و از طرفی طبق تحقیقات فوسدان اردوندن

زوجی نشان داد که در گروه کنترل ،مکمل ،تمرین و گروه تمرین

در سال  3119که از دوز  3/2گرمی  DHAالبته به مدت  1مداه

با مکمل تفاوت معنیدار وجود ندارد.

اسددتفاده شددده اسددت .دوز  3گرمددی امگددا  1انتخدداب شددد و

در مددورد  ،ASTهمددان طددور کدده جدددول شددماره  1نشددان

آزمودنیهای گروه مکمل و تمرین همراه مکمل مقدار  3گدرم در

میدهد ،تغییرات بین گروههدا (کنتدرل ،مکمدل ،تمدرین هدوازی و

روز مکمل امگا  1بدون جیوه شرکت فرمولیتید سداینس سداخت

مکمل همراه با تمرین هوازی) معنیدار است.

کشور آمریکا با نمایندگی انحصداری شدرکت پدارس مدد کدیش

نتایج آزمون تی زوجی با توجه به دادههای جدول نشان داد

همراه نهار و شام مصرف کردندد کده هدر کپسدول شدامل 391

که درگروه مکمل و گروه تمرین ،در مدت شش هفته  ASTتغییر

میلیگرم  EPAو 331میلی گرم  DHAمیباشد .ارزیابی میزان

معنیدار نداشته است .اما در گروه تمرین همراه با مکمدلAST ،

تبعیت افراد و مصرف کپسول با تماسهای تلفنی و مراجعه افراد

کاهش معنیدار داشته است .نتایج آزمون تعقیبدی  Gabrielنیدز

کنترل گردید .به افدراد گدروه شداهد نیدز آمدوزش داده شدد کده

نشان داد بین گروه کنترل و مکمل ( ،)P=1/99کنتدرل و تمدرین

تغییری در رژیم غذایی و فعالیت جسدمانی خدود در طدی مددت
مطالعه نداشته باشند.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون
کولموگروف – اسمیرونوف ،نحوه توزیع دادهها بررسی شد.
سپس با توجه به طبیعی بودن توزیع دادهها ،از آزمون تحلیل
واریانس یکطرفه به منظور بررسی تفاوت بین گروهها (کنترل،
مکمل ،تمرین هوازی و مکمل همراه با تمرین هوازی) در مقادیر
متغیرهای مورد نظر استفاده گردید .در صورت معنیداری،
تفاوت بین گروهی با توجه به اینکه تعداد آزمودنیها در گروهها
یکسان نبود ،از آزمون تعقیبی  Gabrielاستفاده شد .همچنین
برای بررسی تفاوت درون گروهی از آزمون تی زوجی استفاده
شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS 16

( ،)P=1/42کنترل و تمرین با مکمل ( ،)P=1/90مکمل و تمدرین
( ،)P=1/3333مکمددل و تمددرین بددا مکمددل ( )P=1/123تفدداوت
معنیدار مشاهده نمیشود .اما بین گروه تمرین و تمرین با مکمل
( )P=1/133تفاوت معنیدار مشاهده شد.
در ارتباط با  ،ALTهمان طور که جددول شدماره  9نشدان
میدهد نتایج آزمون تی زوجدی نشدان داد کده در گدروه مکمدل
،گروه تمرین و گدروه تمدرین همدراه بدا مکمدل ALT ،افدزایش
معنیدار داشته است .با توجه به آزمون تحلیل واریانس ،تغییرات
 ALTدر بین چهار گروه معنیدار نبود .بدا توجده بده معندیدار
نبودن تغییرات بدین گروهدی ،نیدازی بده آزمدون تعقیبدی جهدت
بررسی اختالف بین گروهی نبود.

تحت ویندوز و در سطح معنیداری ( )P<1/12انجام شد.

نتایج:
همان طور که در جدول شماره  3مشاهده میشود ،میزان
 BMIهمه گروهها نرمال بوده است و میانگین سنی
شرکتکنندگان  33/2±3/3سال میباشد.
جدول شماره  -1میانگین شاخصهای آنتروپومتریک
شاخص
میانگین وزن (کیلوگرم)

333

شاهد n=7

مکمل n=8

تمرین n=8

تمرین همراه مکمل n=9

29/03 ± 1/93

20/13 ± 1/31

24/10 ± 2/22

22/11 ± 1/31

میانگین سن

33/39±1/30

31/24±9/11

33/43±1/43

33/99±1/91

میانگین قد(سانتی متر)

343/10±3/31

341/33±3/31

343/90±1/90

341/34±3/34

میانگین ( BMIکیلوگرم /مترمربع)

33/21 ± 3/39

33/13 ± 3/30

33/23 ± 3/49

31/01 ± 3/09
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با توجه به اینکه طبق پیشینه تحقیق مقادیر امگا  1کمتدر از 3

معنیدار نبودن ،نیازی به آزمون تعقیبی جهت بررسی اختالف

تأثیر مکملگیری امگا  1بر آنزیمهای کبدی

هنگامه مسعود سینکی و همکاران

جدول شماره  -2تغییرات درون گروهی و برون گروهی شاخص توده بدنی درچهارگروه
گروهها

میانگین±انحراف استاندارد

استاندارد

شاهد

زمان

متغیر

BMI
)(kg/m2

مقدار P

مقدار F

مقدار P

./30

 39( =3/10و )F1

1/931

33/21 ± 3/39

33/23 ± 3/31

1/13

مکمل

33/13 ± 3/30

33/31 ± 3/10

-1/0

1/149

تمرین

33/23 ± 3/49

33/99 ± 3/44

-1/3

1/411

تمرین همراه مکمل

31/01 ± 3/09

31/92 ± 3/44

1/2

1/914

جدول شماره  -3تغییرات درون گروهی و بین گروهی  ASTدر چهار گروه
زمان

متغیر

AST
)(U/I

پیش آزمون

پس آزمون میانگین±انحراف

گروهها

میانگین±انحراف استاندارد

استاندارد

کنترل

درصد تغییرات

تحلیل واریانس

درون گروهی

مقدار P

مقدار F

مقدار P

1/132

 39( =9/34و )F1

1/199

33/20 ± 3/30

33/93 ± 3/30

-31

مکمل

39/21 ± 1/33

33/10 ± 1/99

9

1/491

تمرین

34/32 ± 3/91

30/90 ± 3/39

3

1/312

تمرین همراه مکمل

30/11 ± 1/21

33/44 ± 3/33

-19

1/119

جدول شماره  -4تغییرات درون گروهی و بین گروهی  ALTدر چهار گروه
پیش آزمون

پس آزمون میانگین±انحراف

گروهها

میانگین±انحراف استاندارد

استاندارد

شاهد

33/92 ± 3/19

39/39 ± 3/03

34

مکمل

33/10 ± 3/33

30/90 ± 3/92

11

1/113

تمرین

33/21 ± 3/00

34/21 ± 1/93

39

1/113

تمرین همراه مکمل

33/11 ± 3/11

39/99 ± 1/40

11

1/1113

زمان

متغیر

AST
)(U/I

در جدول شماره  ،2خالصه تغییرات درونگروهی  ASTو
 ALTدر چهار گروه مقایسه شده است .همان طور که مشاهده

درصد تغییرات

تحلیل واریانس

درون گروهی

مقدار P

مقدار F

مقدار P

1/30

 39( =3/91و )F1

1/14

بحث و نتیجهگیری:
سطوح  ASTسدرمی گدروه تمدرین همدراه مکمدل در پدس

میشود ،میزان  ASTسرمی بیشترین کداهش را داشدته اسدت.

آزمون کاهش معنیدار آماری داشته است .در حالی که در سایر

بیشترین افزایش معنیدار در میزان  ALTگروه مکمدل و گدروه

گروهها تغییرات معنیدار نداشته است که نشان میدهدد ترکیدب

تمرین همراه مکمل بوده اسدت و کمتدرین افدزایش معندیدار در

فعالیت هوازی و مکمل احتماالً به دلیل تغییر سیالیت غشای کبدی

میزان  ALTگروه تمرین بوده است .در عین حال ،تمرین هوازی

و ایجاد سازش در عملکرد ترانس آمینازی  ASTاین فداکتور را

به تنهایی بیشترین افزایش را در میزان  ALTداشته اسدت .اگدر

کاهش داده است .طبق یافتههای هانی و همکداران ،فعالیدت بددنی

چه میزان  ASTدر گروه تمرین افزایش داشته اما معنیدار نبوده

منظم سبب کاهش آنزیمهای منتقل کننده آمینواسیدی مدیشدود

است.

که در نهایت سبب کاهش تجزیه پروتئینها شده و به حفظ توده
بدون چربی کمک میکند ( .)33به نظر میرسد زمان طدوالنیتدر
فعالیت و افزایش تعداد جلسات ورزشدی در هفتده سدبب بهبدود

جدول شماره  -5خالصه تغییرات فعالیت آنزیمی در گروهها

آنزیمهای  ASTو ALTکبدی شود .این پژوهش با تحقیق ایچی

تغییرات AST

تغییرات ALT

یوشی مارا مغایرت دارد .در تحقیق فوق 33 ،هفته برنامه تمرینی

معنادار نبوده

 %11افزایش معنیدار

هوازی بدون محدودیت انرژی آنزیمهدای کبددی را کداهش داده

 %19کاهش معنیدار

 %11افزایش معنیدار

گروه تمرین

معنیدار نبوده

%39افزایش معنیدار

بود که احتماالً یکی از دالیل عدم انطباق ،زمدان  4هفتدهای انجدام

گروه شاهد

معنیدار نبوده

معنیدار نبوده

گروهها
گروه مکمل
گروه تمرین همراه مکمل

پدژوهش مدیباشدد ( .)31طبدق مطالعدات ندوع و شددت فعالیدت
ورزشی میتواند بر فعالیت  ASTاثرگذار باشد و فعالیت هوازی
بیشتر سبب آزادسازی این آنزیمهدا در خدون مدیشدود کده بدا
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پیش آزمون

پس آزمون میانگین±انحراف

درصد تغییرات

تحلیل واریانس

درون گروهی

تأثیر مکملگیری امگا  1بر آنزیمهای کبدی

هنگامه مسعود سینکی و همکاران

ارتباط با تأثیر تمدرین ماهیچدهای بدر عملکدرد کبدد انجدام شدده

بیشترین تأثیر فعالیت هوازی بر افزایش ALTسرمی بوده است.

میتوان به تحقیقات پترسون و همکاران ،اسپاسیانی و همکداران،

بیشترین افزایش  ALTدر گروه مکمل و گروه مکمل همراه

شادمهر میردار و همکاران و گاتاالندگ و همکداران و داوودی و

تمرین هوازی میباشد که نشان میدهد ممکن است اثر مکمل بر

همکاران اشاره کرد (.)33-32

تغییرات  ALTسرمی بدیش از فعالیدت هدوازی بدوده اسدت .از

سطوح  ALTسرمی گدروه تمدرین همدراه مکمدل در پدس

عوامل تأثیرگذار بر آنزیمهای کبدی میتوان به وراثت و پروفایل

آزمون افزایشی مشابه گروه مکمل بده تنهدایی داشدته اسدت .در

لیپیدی فرد اشاره کرد که نیازمندد انجدام پدژوهشهدای تکمیلدی

حالی که میزان  ALTدر گروه تمرین به میزان کمتدری افدزایش
معنیدار داشته است .این نشان میدهد احتماالً امگدا 1بدر میدزان

هستیم.
از آنجا که فعالیتهای ورزشدی مختلد  ،تدأثیرات متفداوتی

 ALTسرمی بیش از بقیه متغیرهای وابسته اثرگذار بوده اسدت.

دارند و پروتکل فعالیدت ورزشدی ایدن تحقیدق تمریندات منتخدب

اما مقدار مصرفی امگا  1در این دوره  4هفتهای احتماالً بده دلیدل

هوازی بوده است ،پیشنهاد میشود این پدژوهش بدا اسدتفاده از

افزایش متایولیسم چربی سبب افزایش  ALTسرمی شده است.

روشهای فعالیتهای ورزشی مختل دیگری اجرا شود.

افزایش  ALTسرمی گروه تمدرین در پدس آزمدون بدا تحقیدق

با توجه به اینکه آنزیمهای کبدی به عنوان شاخص عمکرد

پارکر و همکاران مغایرت دارد .در یک تحقیق درمان با اسیدهای

کبد در بیماریهای کبدی بررسی میشوند و در پیشینه تحقیقات

چرب چند غیراشباع تغییرات سدودمندی بده مددت  39هفتده بدا

این پژوهش بعضی مقاالت بر روی بیماران کبد چرب الکلی و

مصرف  921تا 3111میلیگرم  DHA+EPAدر چربی کبددی

غیرالکلی انجام شده است ،این پژوهش میتواند بر روی این

ایجاد کرد که در مقایسه با گدروه کنتدرل بدرای  ALTتغییدرات

بیماران نیز انجام شود .از سویی ،افزایش مقادیر آنزیمهای کبدی

معنیداری نداشتهایم (.)34
در مطالعهای با مصرف اسید چرب امگدا  1در مددت زمدان
طوالنیتر از پژوهش حاضدر ( 39هفتده) کداهش  ALTسدرمی
مشاهده شده است ( .)30محدودیتهای خارج از کنتدرل در ایدن
مطالعه شدامل عددم کنتدرل ویژگدیهدای ژنتیکدی ،مدادرزادی و
تنشهای روحی ،انگیزش شرکتکنندگان و ریزش آزمودنیها به
تعداد محدود بود .شدرکتکننددگان بده مددت  33سداعت قبدل از
نمونهگیری خونی ناشتا بودند و فعالیدت ورزشدی سدنگین تدا 3
سدداعت قبددل از نمونددهگیددری انجددام نددداده بودنددد .بددا توجدده بدده

حتی در مقادیر نرمال پیشگوییکننده دیابت نوع  ،3سندرم
متابولیک ،دیس لیپیدمی و کبد چرب میباشد ،پس در شدتهای
تمرینی یکسان هرچه سطح آنزیمهای کبدی فرد ورزشکار
پایینتر باشد ،نشاندهنده کاهش التهاب هپاتوسیتی است که در
نهایت میتواند در عملکرد ورزشکار مؤثر باشد و به نظر
میرسد مصرف امگا  1همزمان با فعالیت هوازی میتواند از
افزایش بیش از اندازه  ASTکبدی پس از ورزش جلگیری کند و
طبق پیشینه تحقیقات ممکن است مصرف دوزهای باالتر یا
دورههای طوالنیتر بتواند آین آنزیمها را بهبود دهد.

محدودیتهای پژوهش و اینکه نمونههای مورد پژوهش دانشجو
بودهاند و با نظر به محددوده سدنی شدرکتکننددگان ،نتدایج ایدن

سپاسگزاری:

تحقیق میتواند برای دختران جوان مورد استفاده قدرار گیدرد .از

از زحمات جناب آقای برزگریان در آزمایشگاه بیمارستان

آنجا که معموالً تغذیه دانشجویان مناسب نیست و بدا توجده بده

امام حسین و آزمایشگاه کاویان که صبر و حوصله زیادی به

رواج مصرف فست فودها و استفاده از روغنهدای ناسدالم کده

خرج دادند و آقای معتمد و داوطلبان شرکتکننده کمال تشکر را

امگا  1کمدی دارندد و سدبب تجمدع چربدی در کبدد و بیماریهدای

دارم.

متعاقب آن میشوند و از سویی ،زندگی کم تحرک عصر حاضر،
میتوان با مصرف مکمل و انجام تمرینات هوازی مادران سالم و
در نتیجه فرزندان سالمی داشت.
از یافتههای این پژوهش بدست میآیدد کده  4هفتده فعالیدت
منتخب هوازی همراه مکمل باعث کاهش  ASTسرمی میشدود
و این کاهش از لحاظ آماری معنیداراست .در مقایسده بدین اثدر
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پژوهش حاضر همخوانی دارد ( .)39از جمله پژوهشهایی که در

فعالیت منتخب هوازی به تنهایی در همه گروهها در مدت  4هفتده
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Original Article

Abstract
Introduction: Liver enzymes are among clinical and biochemical parameters reflecting
liver function in muscle exercises and Aspartate amino transferase (AST) and Alanine
aminotransferase (ALT) enzymes are indicators of liver damage in sporting activities.
However, AST and ALT liver enzymes are affected by supplementation with omega-3. In
the present study, the effects of omega-3 supplementation in combination with a selective
aerobic activity on liver enzymes (AST and ALT) in trained female students were examined
for 6 weeks.
Methods: For this purpose, 32 person among Female students in physical education in
Alzahra University, between age 22.5±1.2 years with a body mass index 21.59±1.2 kg/m2
were selected and randomly divided into 4 groups: control, supplements, exercise and
supplementation with aerobic exercise group. AST and ALT measurements was done at
pre-test and post-test. Data was analyzed using paired t-test, ANOVA and Paried t-test.

Correspondence:
H. Masoodsinaki, MSc.
Faculty of Physical Education and
Sport
Sciences,
Alzahra
University.
Tehran, Iran
Tel:+98 912 6074304
Email:
hengamehsinaki@yahoo.com

Results: The results showed that inter-group and between-group changes in AST values in
some groups was significant. AST levels were significantly reduced in supplementation with
aerobic exercise group whereas ALT levels were significantly increased in all groups except
the control group, but no significant changes in ALT levels between the groups was seen.
Conclusion: AST significant differences between the exercise group and supplementation
with aerobic exercise group represent a possible beneficial effect of supplementation with
aerobic exercise. This effect is probably due to changes in cell membrane fluidity, or
changes in liver metabolism in the liver. Seems likely for decrease in ALT, longer time or
higher doses are needed.
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