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 زهرا:  نام        نیکنام ام خانوادگی دانشجو:ن

شدید ناشی از فعالیت ایشی سترس اکسعنوان پایان نامه: تأثیر مصرف مکمل سولفوردار بر التهاب و ا

 هوازی

  بابک نخستین روحی و دکتر شهاب بهلولیدکتر اساتید راهنما: 

گرایش:فیزیولوژی ورزش  رشته:تربیت بدنی و علوم ورزشی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 دانشگاه محقق اردبیلی

 83 تعداد صفحه:  14/7/1388التحصیلی:تاریخ فارغ  دانشکده: ادبیات و علوم انسانی

 استرس اکسایشی، مکمل سولفوردار، متیل سولفونیل متان التهاب، ها: کلید واژه

ناشی  یشیلفوردار بر التهاب و استرس اکساهدف از این مطالعه بررسی تأثیر مصرف مکمل سو چکیده:

سال، قد  13/20±35/1است. روش: شانزده مرد سالم و غیر فعال با میانگین سن  شدید هوازیاز فعالیت 

کیلوگرم، بطور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم  60/70±06/8متر و وزن  سانتی 22/5±9/170

% بر روی تریدمیل دویدند و سپس با  max2VO 75 دقیقه وبا سرعت معادل 45ها به مدت  زمودنیآشدند. 

میلی گرم متیل سولفونیل متان به  100 افزایش سرعت به واماندگی رسیدند. گروه آزمایش و کنترل به ترتیب

ساعت و بالفاصله قبل و  2نمونه های خونی  ازای هر کیلوگرم از وزن بدن و پالسبو دریافت کردند.

( به روش نفلومتری، CRP) C-پروتئین واکنش دهنده ساعت بعد از فعالیت گرفته شد. 24و  2بالفاصله، 

( و الکتات دهیدروژناز TACضد اکسایشی کل ) ، ظرفیتHPLC( به روش MDAمالون دی آلدهید )

(LDH به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. روش آماری مورد استفاده آنوای )با اندازه  دو طرفه

دیده  CRPنتایج: هیچ تفاوت معناداری بین دو گروه در اندازه گیری  گیری مکرر با تصحیح بونفرونی بود.

 LDHو در ساعت بعد 24در  TACدر  ساعت بعد، 2الفاصله قبل و ن های بدر زما MDAنشد. اما در 

رف حاد متیل بحث:اگرچه مص (.>P 05/0بین دو گروه تفاوت معنادار دیده شد) ساعت بعد در 24و  2در 

استرس بتواند در کاهش  نشان نداد اما احتماال CRPاز مسیر  بر التهاب سولفونیل متان تأثیر معناداری

 ع گردد.واقؤثر اکسایشی م
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 مقدمه 

بخشی از زندگی روزمره بیشتر مردم را تشکیل می دهد. زمانی که از  فعالیت ورزشی فعالیت بدنی و

، پیاده به محل کار یا مدرسه می رویم یا پله ها را، برای رسیدن به اتوبوس یا قطار رختخواب بیرون آمده

 در ورزش ها و فعالیت های ورزشی شرکت می کنیم، از نظر بدنی فعال می شویم.  طی می کنیم یا

می کنیم،  زمانی که عضالت اسکلتی را برای تولید حرکت یا حفظ یک وضعیت بدنی معین منقبض

این مفهوم سازمان یافته، فعالیت ورزشی را از فعالیت عادی  ت گفته می شود که فعال هستیم.در این حال

 .(1384،، به نقل از گائینی1رابرگزمجزا می کند )

شگیری کننده و درمانی بر بسیاری از بیماری های یفعالیت بدنی مزایای بسیاری از جمله، تاثیرات پ

ضد مچنین فعالیت بدنی افزایش دهنده کارایی سیستم ه .(2006، 2پیک و همکارانش) مزمن دارد

بدن و نیز کاهش دهنده استرس اکسایشی ناشی از فعالیت می شود، اما برخی تحقیقات نشان  اکسایشی

داده اند که تمرینات شدید می تواند منجر به آثار معکوس شوند، که این آثار به دلیل اکسیداسیون شدید 

)فینود  می باشد )ROS( 3گونه های اکسیژن فعالی از اعمال مخرب جهت جلوگیر مواد ضد اکسایشی

 (.2005، 4و همکارانش

بنابراین، آیا ورزش بد است؟ بطور مسلم خیر. یک زندگی فعال از نظر بدنی همراه با تغذیه متعادل 

مین تندرستی ضروری است. بسته به مدت و نوع فعالیت، دفاع های ضد أبرای بهبود کیفیت زندگی وت

به نقل از 5 ،راداک) تولید شده در طی فعالیت بدنی فایق آید ROSاکسایشی ممکن است بر تعداد زیاد 

از ورزش نیاز به  اکسایشی ناشی و برای بررسی اثر مکمل بر جنبه های مختلف ایمنی .(1383گائینی،

 پژوهش های اساسی می باشد.

                                           

1. Robergs Robert A  

2. Peak et al  

3. Reactive Oxygen Species  

4. Finaud et al  

 5. Radak  
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 بیان مسئله 

می شوند و ممکن است در برخی شرایط حاد  ول تولیدرادیکال های آزاد در طول فعالیت طبیعی سل

( و نیز در جریان فعالیت بدنی، 2007، 1وهمکارانش رسانی مجدد )نیمنی پاتولوژیکی مثل التهاب و خون

در پی افزایش اکسیژن مصرفی بوجود آیند. یک رادیکال آزاد از نظر شیمیایی بسیار واکنش پذیر است، 

در انتظار زوج شدن با الکترون دیگری است تا به پایداری دست یابد.  زیرا در آن الکترون جفت نشده

تولید کنترل نشده رادیکال های آزاد در درون سلول باعث می شود تا مولکول های زیستی مثل اسیدهای 

درنتیجه اطالعات ژنتیکی و ماهیت طبیعی پروتئین ها تغییر کند،  نوکلئیک، پروتئین و چربیها اکسید و

(. 1383)راداک، به نقل از گایینی،  غیر فعال شوند و غشای زیستی دچار اختالل گردد آنزیم ها

(. ازآنجا 0820 ، 2)سکندری و همکارانش میتوکندری ها، محل اصلی تولید رادیکال های آزاد می باشند

قرار می گیرند، لذا از سازوکارهای دفاع ضد  ایشیمعرض استرس اکس درماً که موجودات زنده دائ

 (.1383)راداک، به نقل از گایینی،  نیز برخوردارند ایشیکسا

ی توانند در برابرآثار مخرب بالقوه رادیکال های م استراحت ، ذخایر ضد اکسایشی بدن در شرایط

(، اما افزایش رادیکال های آزاد  به هنگام 2006، 3آزاد از بدن محافظت کنند )موریالزو همکارانش

درون سلولی را به هم بزند و در نتیجه  مواد ضد اکسایشی و اکسایشیستازفعالیت بدنی می تواند همو

(، که این امر تهدید کننده سالمت 2005کند )فینود و همکارانش،  ایجاد خستگی و آسیب عضالنی

 (.2008ورزشکار می باشد )سکندری و همکارانش، 

)پیک  د بررسی قرار دهندرا مورضد اکسایشی محققان همواره در تالش اند تا مزایای مکمل های 

می باشد که مورد توجه  ، ترکیبات سولفوردارضد اکسایشی(. از جمله مکمل های 2006وهمکارانش، 

گرفته است. ترکیبات سولفوردار در تمام سلول های بدن یافت می شود و جزء  بسیاری از محققین قرار

(، بخصوص متابولیسم هایی که 2200،  4)پارسل و همکارانش ضروری ادامه حیات به حساب می آیند

(. گلوتاتیون یک 2007عنصر کلیدی در آن محسوب می شود )نیمنی وهمکارانش، )GSH(5گلوتاتیون

گلوتاتیون نقش هایی مثل  فعال می باشد.(GSH) گلوتاتیون احیا شده  تری پپتید است که  به شکل

                                           

1. Nimni et al  

2. Skenderi et al  

3. Morillas et al  

4. Parcell et al  

5.Glutathione  
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دارد )نیمنی  را بر عهده حفظ اعمال ایمنی بدن و دفع مسمومیت ناشی از رادیکال های آزاد

 ضد اکسایشی(. گلوتاتیون، اصلی ترین ترکیب سیستم  2002ارسل و همکارانش، ؛ پ2007وهمکارانش،

  (.2004، 1تماکاآسلول است )

فشار فیزیکی بیش از حد، مانند آنچه در بین ورزشکاران تمرین زده دیده می شود، باعث بوجود  

ر می شود که می تواند گلوتاتیون پالسما را تخلیه کند ودفع آمدن تومورهایی کوچک در بدن ورزشکا

 (.2002ادراری آن را افزایش دهد )پارسل و همکارانش، 

مکمل های رژیم غذایی که به لحاظ داشتن سولفور مورد بررسی قرار گرفته اند، مثل متیل سولفونیل 

زن مولکولی کم متابولیزه می ، در بدن به سولفات ویا به مولکول های واسطه ای با و )MSM(2متان

رژیم غذایی، موجب بهبود   GSHشوند. متیل سولفونیل متان از این طریق می تواند با جبران کمبود 

متیل سولفونیل متان، از منابع مهم سولفور می باشد  (.2007عملکرد ایمنی بدن گردد )نیمنی وهمکارانش،

ضد درد دارد و قادر است  یل متان خاصیت ضدالتهاب و(. متیل سولفون 2006همکارانش ،  و)پارسل 

 (. 2002پارسل و همکارانش،   ؛2006) کیم وهمکارانش،  رادیکال های آزاد را شکار کند

محققین در پژوهشی تأثیر مصرف متیل سولفونیل متان را در افزایش میزان ذخایر سولفوری اسیدهای 

(. در تحقیقی نشان داده شد، در 1986، 3د )ریچموندآمینه، بر روی خوکچه های هندی مشاهده نمودن

مورد موش هایی که از نظر بیماری های التهاب مفصل و خود ایمنی به طور ژنتیکی مستعد بودند،  

(. در پژوهشی دیگر متیل 2002مصرف متیل سولفونیل متان می تواند مؤثر باشد )پارسل و همکارانش، 

 نش،ارا کاهش دهد )کیم و همکار 4استئوارتریت مبتال به بیماران سولفونیل متان توانست التهاب و درد

2006.) 

بیشترین پروتئین فاز حاد است که در پاسخ به جراحات  C 5(CRP)پروتئین واکنش دهنده با ماده 

طوالنی و  فعالیتمتعددی مثل جراحی، آسیب بافتی، التهاب و ورزش از کبد آزاد می شود. ممکن است 

خون شود. به علت وسعت طیف  CRPدر غلظت  برابر( 20یش قابل توجهی )بیش از شدید باعث افزا

مان در پاسخ به آسیب های بافتی و التهاب لمثل تحریک بیگانه خواری و آزاد شدن کمپ CRPعملکرد 

                                           

1. Atmaca et al  

2. MethylSulfunylMethan   

3. Richmond  

4. Osteoarthirit  

5. C-Reactive Potein  



 

 14 

مکینون، ) توجه زیادی در مورد پاسخ های این پروتئین در مقابل انواع مختلف ورزش معطوف شده است

مالون دی آلدهید، در سیستم های بیولوژیکی به عنوان شاخص پراکسیداسیون  .(1382موسوی،به نقل از 

( و در واقع یکی از محصوالت ثانویه 1988، 1چربی در نظر گرفته می شود )کانتر و همکارانش

می تواند بر اساس  ایشیاسترس اکس (.1383پراکسیداسیون چربی می باشد )راداک، به نقل از گایینی،

گیری شود، که در نوع خود بوسیله اندازه بدن نیز  ضد اکسایشیرات قابل مشاهده در سیستم دفاع تغیی

ضد اکسایشی گیری ظرفیت آنتی  بوجود آمده است.چندین روش اندازه 2اندازه گیری تغییرات ردوکس

  .(2009، 5)فیشر و همکارانش می باشد4وجود دارداز جمله آن: توانایی احیای آهن پالسما 3کل

روشن است که آسیب غشای متعاقب یک جلسه فعالیت بدنی شدید ممکن است مربوط به رادیکال 

های آزاد ناشی از پراکسیداسیون چربی باشد. افزایش آنزیم الکتات دهیدروژناز متعاقب انواع  فعالیت 

م آسیب بدنی شدید گزارش شده است. افزایش آنزیم های بافتی سرم در اکثر مواقع عالمت غیر مستقی

(. از آنجا که 1988)کانتر و همکارانش،  می کندغشایی است که در واقع از دیواره سلول به بیرون نفوذ 

مین ذخایر أو یا غیر مستقیم، یعنی از طریق تما فرض می کنیم متیل سولفونیل متان به طور مستقیم 

استرس  ا کاهش داده و التهاب وسولفوری )گلوتاتیون( می تواند آثار مخرب ناشی از رادیکال های آزاد ر

برساند، این سوال به ذهن می رسد که، آیا متیل سولفونیل متان می تواند به عنوان  را به حداقل ایشیاکس

 ناشی از فعالیت بدنی را به حداقل برساند؟ ایشیمکمل، التهاب و استرس اکس

 ضرورت و اهمیت تحقیق

ب با افزایش تولید گونه های اکسیژن فعال و رادیکال فعالیت بدنی شرایطی را بوجود می آورد که اغل

های آزاد در بافت های مختلف همراه است. فعالیت بدنی تولید رادیکال های آزاد را به چند روش 

سلولی، رهایی کاتکوالمین ها، متابولیسم  ایشافزایش فسفوریالسیون اکس :افزایش می دهد که عبارتنداز

از عضله آسیب دیده و آزاد شدن رادیکال ها از  6یوگلوبین هام -پروستانوئیدها و رهایی مت

ند. جهت جلوگیری از استرس ه اماکروفاژهایی که جهت ترمیم به بافت آسیب دیده مهاجرت کرد

                                           

1. Kanter et al  

2. Redox  

3. Total Antioxidant Capacity  

4. FRAP: Ferric Reducing Ability of Plasma  

5. Fisher et al  

6. Methemoglobin  
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 ROSآنزیمی و غیر آنزیمی است که از تشکیل  مواد ضد اکسایشی، بدن دارای مقادیر زیادی ایشیاکس

 .کالی را شکار می کندجلوگیری کرده ویا گونه های رادی

و پرواکسیدان  ضد اکسایشی موادافزایش رادیکال های آزاد به هنگام فعالیت بدنی می تواند هموستاز 

 ایشی( ، استرس اکس2007های درون سلولی را به هم بزند و در نتیجه باعث التهاب )نیمنی وهمکارانش،

 ( گردد.2005ود و همکارانش، فینخستگی و آسیب عضالنی ) ،(1383)راداک، به نقل از گایینی،

 ایشیجهت محافظت از استرس اکس درون سلولی مواد ضد اکسایشیمقدار  ممکن است بدلیل اینکه

مفید بوده  ایشیمی تواند به منظور کاهش استرس اکس ضد اکسایشیکافی نباشد، استفاده از مکمل های 

ا بوجود آورد. در حقیقت استفاده از مکمل های ی را در برابر تأثیرات احتمالی آن هبیشترو حاشیه امنیتی 

ناشی از فعالیت بدنی  ایشیبرای ورزشکاران به عنوان ماده ای جهت مقابله با استرس اکس ضد اکسایشی

 .(2005، 1بونینا و همکارانش) رواج پیدا کرده است

و  اب و ضد درداز طرفی محققان بیان داشته اند که، متیل سولفونیل متان می تواند خاصیت ضد الته

 (.2002پارسل و همکارانش،  ؛ 2006داشته باشد )کیم وهمکارانش،  ضد استرس اکسایشی

در مورد حیوانات )ریچموند  متیل سولفونیل متان و ضد استرس اکسایشیاثر ضد التهاب و ضد درد

 ( بررسی شده است.2006( و بیماران ) کیم و همکارانش ، 2002پارسل و همکارانش،  ؛ 1986

اما در مورد این که آیا این ماده می تواند بر التهاب و استرس اکسایشی ناشی از فعالیت بدنی در مورد 

 (، تا کنون پژوهشی به این منظور  نیافته ایم.منابع در دسترس) با توجه به  انسان ها نیز  مؤثر واقع شود

 رد )پارسل و همکارانش،لذا با توجه به این که متیل سولفونیل متان حداقل خاصیت سمی را دا

 ایشیالتهاب و استرس اکس منتخبآن را به عنوان مکمل بر شاخص های  ثیرأت( بر آن شدیم تا 2002

بررسی نماییم و از آنجا که ورزشکاران حرفه ای و حتی غیر ورزشکاران که به فعالیت بدنی می پردازند 

گیرند،  ضرورت تحقیق در این زمینه  می قرار ایشیهمواره در معرض عوامل التهاب زا و استرس اکس

جامعه علمی  ورزشی و یج مطلوب آن را در اختیار جامعهاحساس می شود، تا در صورت دستیابی به نتا

 قرار دهیم.

                                           

1. Bonina et al  
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 اهداف تحقیق

 هدف کلی

هدف کلی از اجرای این طرح بررسی اثر مصرف مکمل متیل سولفونیل متان بر پروتئین واکنش 

به عنوان ) ضد اکسایشی کلنوان شاخص التهاب(، مالون دی آلدهید و ظرفیت )به ع Cدهنده با ماده 

 به عنوان شاخص آسیب عضالنی( می باشد.اکسایشی( و الکتات دهیدروژناز ) شاخص های استرس

 اهداف اختصاصی

متعاقب  Cثیر مصرف مکمل متیل سولفونیل متان بر میزان پروتئین واکنش دهنده با ماده أتعیین ت -1

 لسه فعالیت هوازی شدید.یک ج

مصرف مکمل متیل سولفونیل متان بر میزان مالون دی آلدهید متعاقب یک جلسه ثیر أت تعیین -2

 فعالیت هوازی شدید.

متعاقب یک جلسه  ضد اکسایشی کلمصرف مکمل متیل سولفونیل متان بر ظرفیت  ثیرأتتعیین  -3

 فعالیت هوازی شدید.

سولفونیل متان بر الکتات دهیدروژناز متعاقب یک جلسه فعالیت  مصرف مکمل متیل ثیرأتتعیین  -4

 هوازی شدید.

 فرضیات تحقیق

 Cمصرف مکمل متیل سولفونیل متان تأثیر معنا داری بر میزان پروتئین واکنش دهنده با ماده  -1

 متعاقب یک جلسه فعالیت هوازی شدید دارد.

بر میزان مالون دی آلدهید متعاقب یک جلسه  مصرف مکمل متیل سولفونیل متان تأثیر معنا داری -2

 فعالیت هوازی شدید دارد.

متعاقب یک  ضد اکسایشی کلمصرف مکمل متیل سولفونیل متان تأثیر معنا داری بر ظرفیت  -3

 جلسه فعالیت هوازی شدید دارد.

سه مصرف مکمل متیل سولفونیل متان تأثیر معنا داری بر الکتات دهیدروژناز متعاقب یک جل -4

 فعالیت هوازی شدید دارد.
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 های تحقیق محدودیت

 محدودیت های قابل کنترل

 سن آزمودنی ها -1

 سالمت جسمانی آزمودنی ها  -2

 مصرف الکل  -3

 مصرف سیگار -4

 تغذیه آزمودنی ها -5

 میزان فعالیت آزمودنی ها -6

 قابل کنترل غیر محدودیت های

 خواب و شرایط روانی آزمودنی ها

 می و عملیاتی واژه ها و اصطالحات فنیتعاریف مفهو

 C(CRP)پروتئین واکنش دهنده با ماده 

گروهی از گلیکوپروتئین های سرمی غیر وابسته به هم هستند که در پاسخ به  پروتئین های فاز حاد،

بسیاری از عوامل ازقبیل عفونت، التهاب، جراحت و سایر ضربه ها مثل سکته قلبی و جراحی، از کبد 

برای تشخیص غلظت  بیشترین پروتئین فاز حاد است. Cپروتئین واکنش دهنده با ماده شوند.  آزاد می

CRP این مادهو از تکنیک اتصال آنتی ژن به آنتی بادی استفاده شد. غلظت طبیعی  1از روش نفلومتری 

 .(1382مکینون، به نقل از موسوی، ) لیتر می باشد رگرم دمیلی  8/3تا  0در خون 

. 

  (MDA)ی آلدهید مالون د

یکی از محصوالت ثانویه مشتق شده از پراکسیداسیون اسیدهای چرب پراشباع  مالون دی آلدهید

، )HPLC (2 کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال می تواند با استفاده از روش های که نشده می باشد

                                           

1. Neflometry  

2. High-Performance Liquid Chromatography  
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(. در این 1383ل از گائینی، یا اسپکتروفلوئوروسنس اندازه گیری شود )راداک، به نق اسپکتروفتومتری و

 شد.اندازه گیری  HPLCبعد از تهیه نمونه و تزریق آن به دستگاه  MDAپژوهش، 

  (TAC) ضداکسایشی کل ظرفیت

مولکول های ضد اکسایشی به شکار گونه های رادیکال آزاد می پردازند تا از بروز آسیب اکسایشی 

ول های پروتئینی و غیره.که به چندین روش مختلف جلوگیری کنند، مانند بیلیروبین، اسید اوریک، تی

 یاسپکتروفتومتر و با استفاده از دستگاه FRAP روش بهدر این پژوهش،اندازه گیری می شوند که 

 (.2002، 1)زولوسی شد یاندازه گیر

  (LDH)الکتات دهیدوژناز 

از واکنش های یکی از آنزیم های متابولیسم کربوهیدرات ها می باشد که باعث کاتالیز یکی 

میزان آن هش ژودر این پ گلیکولیتیکی کلیدی می شود که در طی آن پیروات را به الکتات تبدیل می کند.

)راهنمای کیت  اندازه گیری شد آزمایشگاهیدر سرم به روش اسپکتروفتومتری و با استفاده از کیت 

 .الکتات دهیدروژناز، شرکت پاس آزمون(

 فعالیت هوازی شدید:

نیم  ،دقیقه 2بوده که بعد از آن هر  max2VOاز  %75دقیقه با سرعت معادل  45ی که به مدت فعالیت

 واماندگی خود برسد. سطح اضافه می شد تا آزمودنی به نوارگردانکیلومتر برساعت به سرعت 

 غیرفعال: افراد

کمتر از  xma2VOعدم انجام هر گونه فعالیت بدنی طی دو ماه قبل از اجرای آزمون و دارا بودن 

ml/kg/min 45  درصد 15 تا 5و داشتن درصد چربی بین. 
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examine the effect of sulfur-supplementation on exercise-induced inflammation 

and oxidative stress markers. Method: Sixteen untrained, healthy male (age: 

20.35±1.35Yrs, height: 170.9±5.22 cm & weight: 70.60±8.06 kg) were 

randomly assigned to treatment (T) and placebo (P) groups. Blood samples were 

taken 2h and immediately before, immediately, 2h and 24h after exercise. 

Following the first sampling, the T and P groups supplemented 100 mg/kg of 

body weight Methylsulfonylmethane (MSM) and placebo, respectively. 

Subjects ran for 45 minutes with speed equal 75%VO2max and allowed to 

exhaustion on treadmill. C-reactive protein (CRP) by Neflometry, 

Malondealdehyde (MDA) by HPLC, Total Antioxidant capacity (TAC) and 

Lactatedehydrogenase (LDH) by Spectrophotometry were measured. Data were 

analyzed using repeated measures analysis of variance (ANOVA) with 

Bonferoni correction and t student. Results: There were no significant 

differences between two groups in CRP and LDH but there were significant 

differences in MDA at immediately before and 2h after exercise and in TAC at 

24h after exercise (P<0.05).Conclusions: Although acute supplementation of 

MSM has not shown significant effect on inflammation via CRP but it may has 
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