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 .1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان،
ایران  .2استادیار فیزیولوژی ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران

چکیده
مقدمه و هدف :استرس اکسیداتیو در آسیب شناسی بیماری اسکیزوفرنی به ویژه در مغز اهمیت باالیی دارد و در این بیماران بیشتر از
مقدار طبیعی میباشد .در این مطالعه اثر تمرینات تناوبی شدید را بر گلوتاتیون و مالون دی آلدهید سرمی بیماران اسکیزوفرنی مرد بررسی
کردهایم.
روش کار :تعداد  28بیمار اسکیزوفرنی مرد ،تحت مراقبت در مرکز درمانی یاس در شهرستان زاهدان بهطور تصادفی در دو گروه تمرین
( 14نفر) و کنترل ( 14نفر) قرار گرفتند .آزمودنیها تمرین تناوبی شدید را با شدت  70تا  %85حداکثر ضربان قلب به مدت  8هفته و سه
جلسه در هفته انجام دادند .دو مرحله خونگیری  24ساعت قبل و پس از اتمام تمرینات انجام شد و گلوتاتیون و مالون دی آلدهید سرمی
به ترتیب به روش االیزا و اسپکتروفتومتری سنجش شد.
یافتهها :در بیماران اسکیزوفرنی مرد با میانگین سنی  39سال ،گلوتاتیون سرمی پس از  8هفته تمرین در مقایسه با مقادیر پیشآزمون
افزایش معنیداری داشت ( .)p<0/001همچنین میزان گلوتاتیون سرمی در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل بهطور معناداری افزایش
پیدا کرد ( .)p>0/05از طرفی میزان مالون دی آلدهید سرمی پس از تمرینات در گروه تمرین کاهش معنادار داشته است ()p>0/05؛ و
تفاوت معناداری در میزان مالون دی آلدهید بین دو گروه پس از  8هفته مشاهده شد (.)p>0/01
نتیجهگیری :ورزش منظم ،ادامهدار و از نوع تناوبی شدید احتماالً از طریق مهار تولید مالون دی آلدهید بهعنوان شاخصی از تولید
رادیکالهای آزاد باعث کاهش آسیبهای سلولی و مولکولی و افزایش میزان گلوتاتیون سرمی در بیماران اسکیزوفرنی و نهایتاً بهبود
عالئم بیماری میشود.
کلیدواژهها :استرس اکسیداتیو ،اسکیزوفرنی ،تمرینات تناوبی شدید ،گلوتاتیون احیاء ،مالون دی آلدهید
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مقدمه
اسکیزوفرنی که در زبان فارسی به آن روانگسیختگی
اطالق میگردد ،بیماری روانی است که منشأ آن نامشخص و
عالئم آن گوناگون میباشد .میزان شیوع آن در دنیا حدود %1
کل جمعیت است که تنها  %5از این  %1در طول عمر اختالالت
شدید طیف اسکیزوفرنی را تجربه میکنند و نیازمند مراقبت
خواهند بود ( .)1عوامل ابتال به اسکیزوفرنی شامل عوامل
محیطی و ژنتیکی هستند که بنابر گزارشات علمی عوامل
ژنتیکی نقش مهمتری در میزان ابتال بازی میکنند ( .)2در
آسیبشناسی بیماری اسکیزوفرنی فرآیندهای زیستی متعددی از
قبیل آپوپتوز ،التهاب ،استرس اکسیداتیو ،اوتوفاژی و اختالل در
عملکرد سیناپسها را میتوان نام برد و هر عاملی که بتواند این
مکانیسمها را کنترل کند ،در درمان بیمار اسکیزوفرنی
کمککننده خواهد بود ( .)2،3در کنار درمانهای دارویی
درمانهای غیردارویی متعددی همواره به کار می رود .اما با این
وجود درمانهای دارویی و غیردارویی اثربخشی کافی را
نداشتهاند و متأسفانه این بیماران تا آخر عمر با این عالئم درگیر
هستند .درمانهای غیردارویی شامل طب مکمل ،کاردرمانی،
استفاده از مکملهای آنتیاکسیدانها و مکملهای دارای
خواص ضدالتهابی میباشند ( .)6 ،2از طرفی درمانهای دارویی
عوارض گستردهی جسمی و روانتنی را در بیماران ایجاد
میکنند ( .)7از اینرو تحقیقات در این زمینه برای یافتن عوامل
جدید که جایگزین درمانهای دارویی باشند و یا به کمک
دارودرمانی بیایند ،اهمیت و ضرورت تحقیقات در این زمینه را
دو چندان میکند .ورزش نه تنها بهعنوان عامل پیشگیریکننده،
بلکه بهعنوان عامل درمانی مورد توجه میباشد .گسترش
زندگیهای مدرن و زندگی ماشینی امروزه ابتال به بیماری
اسکیزوفرنی را بیشتر کرده و از این حیث ،بیتحرکی و کاهش
فعالیت فیزیکی از عوامل موثر و قابل تامل در ایجاد بیماری
اسکیزوفرنی میباشند ( )9 ،8ورزش ،تغییرات عمدهای در
مکانیسمهای بدن اعمال میکند و از این طریق اثرات
محافظتی و ارزندهای را در سطح سلول ،بافت و سیستمهای
مختلف بدن اعمال میکند .یافتههای برخی مطالعات حاکی از
این است که استرس اکسیداتیو در مغز بیماران اسکیزوفرنی
باالتر از حد نرمال میباشد و همین بهنوبه خود میتواند
فرآیندهایی از قبیل آپوپتوزیس را در بافتهای مغزی به راه
بیندازد ( .)10در بدن سیستمهای آنتیاکسیدانی بسیاری در کنار
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سیستمهای ضدالتهابی در حال انجام وظیفه هستند ( .)5این
سیستمها از طریق آنزیمهای آنتیاکسیدانی عمل میکنند .از آن
جمله میتوان گلوتاتیون را نام برد .گلوتاتیون یکی از این
مولکولها است که به دو شکل اکسید و احیا شده در بدن وجود
دارد و گلوتاتیون سیستم آنتیاکسیدان درونزاد بدن به شمار
میرود .پراکسیداسیون چربیها در بدن بهعنوان یکی از شاخص
های اصلی استرس اکسیداتیو میباشد.
( Malondialdehyd )MDAمارکر اصلی پراکسیداسیون
چربی و تابعی از استرس اکسیداتیو است ،مالون دی آلدهید یکی
از مولکولهایی است که در  DNAسلولها باعث جهش شده و
آبشاری از وقایع را به راه میاندازد که نهایتاً منجر به مرگ
برنامهریزی شده سلولی (آپوپتوزیس) میشود ( .)11گزارشات
علمی نشان میدهند ورزش با کاهش عوامل التهابی از بروز
بیماریهای سیستم عصبی پیشگیری میکند ( .)13 ،12در
خالل تمرینات ورزشی سازگاریهایی در میزان تولید و فعالیت
سیستم آنتیاکسیدانی آنزیمی در سلولهای بدن رخ میدهد و
اثرات نـامطلوب ورزش که گاهی گزارش میشود را بیاثر
میکند .برای مثال آنزیمهای میتوکندریایی ) (1GPXو
( )SOD2نقش مهمی در کاهش رادیکالهای آزاد بازی میکنند
و همواره با تمرینات ورزشی مداوم تنظیم و تعدیل میشوند
(.)14
در سالهای اخیر تمرینات تناوبی شدید ( (3HIITجایگاه
ویژهای پیدا کرده و مورد توجه بوده است و جایگزین بهتری
برای تمرینات هوازی میباشد .تمرینات تناوبی شدید شامل
دورههای متناوب تمرین و استراحت کوتاه مدت است .بهطوری
که فرد در مدت کوتاهی با حداکثر تالش فعالیت کرده سپس
استراحت میکند و این چرخه به صورت متناوب اجرا میشود
( .)16 ،15با توجه به این که این نوع از تمرینات اثرات مشابه و
گاهی بهتر از ورزشهای هوازی با شدت کم را دارند و در زمان
کمتر و در عین حال قابل اجراتر میباشند بسیار محبوب شده
است ( .)16 ،15از آنجایی که گزارشات مبنی بر تأثیر تمرینات
ورزشی بر گلوتاتیون اندک و گهگاه متناقض میباشند ( ،)17و
بررسی ارتباط مالون دی آلدهید با میزان گلوتاتیون احیاء در
مطالعات مشابه گزارش نشده است .در این مطالعه به بررسی
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ارتباط تمرینات تناوبی شدید و این دو فاکتور بیوشیمیایی در
بیماران اسکیزوفرنی مرد پرداختهایم.

از پالس اکسی متر مدل
(ساخت کشور چین) کنترل شد.

روش کار

نمونهگیری و سنجش میززان گلوتزاتیون و مزالون دی

طراحی و امکانسنجی پژوهش:
در این پژوهش نیمه تجربی تعداد  28بیمار اسکیزوفرنی
مرد با میانگین سنی  39سال از مرکز بهزیستی یاس شهر
زاهدان با نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و بهصورت
تصادفی -سیستماتیک در  2گروه مساوی قرار گرفتند .معیار
ورود به مطالعه محرز شدن بیماری اسکیزوفرنی فرد مطابق
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ویراست پنجم،
عدم ابتال به بیماری زمینهای از قبیل دیابت ،فشارخون و
بیماری قلبی و عروقی ،عدم اعتیاد به انواع مواد مخدر و
نیکوتین ،عدم ابتال به سایر اختالالت روانی ،اقامت حداقل 3
سال در مرکز بهزیستی یاس ،دامنهی سنی  25الی  50سال و
عدم شرکت در فعالیت ورزشی منظم طی یکسال اخیر بود.
معیارهای خروج از مطالعه نیز افزایش دز و تغییر داروهای
مصرفی تحت نظر پزشک ،عدم تمایل به ادامه مداخله ورزشی،
آسیب دیدگی طی دوره ورزشی بوده است .قبل از هر گونه
مداخلهای رضایتنامه آگاهانه از پزشک معالج و خانواده جهت
شرکت در پژوهش اخذ شد .شاخصهای تن سنجی
شرکتکنندهها شامل قد ،وزن و شاخص توده بدن در مراحل
پیش از شروع تحقیق و پس از اتمام طرح پژوهش ثبت شد.
پروتکل تمرینات ورزشی بهصورت آزمایشی توسط  3نفر از
بیماران اجرا شد تا از امکان اجرای تمرینات اطمینان حاصل
شود.

آلدهید
بهمنظور اندازهگیری گلوتاتیون و مالون دی آلدهید از سرم5 ،
سیسی خون  24ساعت قبل از شروع تمرینات و  24ساعت پس از
آخرین جلسه تمرینات  HIITاز ورید بازویی دست غیر برتر بیماران
گرفته شد .پس از  30دقیقه جداسازی سرم نمونههای خونی با
استفاده از دستگاه سانتریفیوژ (بهداد ساخت کشور ایران) در دور
 3000در دقیقه و زمان  7دقیقه انجام شد .سرم شفاف با استفاده از
سمپلر به داخل میکروتیوب منتقل شده و تا زمان انجام تست با
استفاده از کیتهای بیوشیمیایی در دمای  -80درجه سانتیگراد
نگهداری شدند .سنجش گلوتاتیون و مالون دی آلدهید سرمی با
استفاده از کیتهای ساخت شرکت  zellbioکشور آلمان و بهروش
اسپکتروفوتومتری انجام شد .دستورالعمل شرکت سازنده اجرا شد و
خوانش نهایی در طول موج  560نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر
انجام شد.

PC-60B1 Fingertrip Oximeter

تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرمافزار  SPSSنسخه  20در
سطح معناداری  p<0.05استفاده شد .بهمنظور اطمینان از نرمال
بودن دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و جهت مقایسه
میانگین درونگروهی از آزمون  tزوجی و برای مقایسه تفاوت
میانگینها در بین گروهها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.
نتایج

پروتکل تمرینی
آزمودنیها تمرینات  HIITرا سه جلسه در هفته و در  8هفته
متوالی اجرا کردند .در هر جلسه از تمرینات  4تا  6بـار با شدت 70
تا  %85حداکثر ضربان قلب اجرا کردند .هر بیمار ابتدا به مـدت 5
دقیقـه با دویـدن آرام و حرکات کششی خود را گرم کرده و سـپس
یک مسیر  35متری را با حداکثر سرعت ممکن طی کرد و بین
ستهای دویدن  10ثانیه استراحت در نظر گرفته شد .تمرینات تـا
 6مرحله تکرار شد و در پایان با  5دقیقه سردکردن بدن ،پایان
یافت ( .)18تمرینات در فضای ورزشی مرکز درمانی یاس (محل
ورزش صبحگاهی بیماران) انجام شد .شدت تمرینات بـا اسـتفاده
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یافتههای مربوط به ویژگیهای تن سنجی آزمودنیها در
جدول شماره  1با ذکر میانگین و انحراف معیار آورده شده
است.
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جدول .1میانگین و انحراف معیار ویژگیهای آنتروپومتریک آزمودنیها در پیشآزمون
سن

قد

وزن

شاخص توده بدنی

(سال)
انحراف معیار±میانگین

(سانتیمتر)
انحراف معیار±میانگین

(کیلوگرم)
انحراف معیار±میانگین

(کیلوگرم بر مترمربع)
انحراف معیار±میانگین

کنترل

40/21±5/35

172/50±5/90

66/36±16/18

22/25±4/98

تمرین

38/57±6/12

171/43±5/91

69/01±13/03

23/51±4/41

P-Value

0/41

0/11

0/07

0/65

متغیر
گروه

یافتههای مربوط به سنجش گلوتاتیون احیاء بین 2
گروه پژوهش در جدول  2با ذکر میانگین مجذورات آورده
شده است.
جدول  .۲نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه بینگروهی گلوتاتیون احیاء
متغیر
گلوتاتیون احیاء
(نانومول بر میلیلیتر)

آماره
گروههای مطالعه
پیشآزمون
خطا

میانگین مجذورات
0/605
3/854
2/187

درجه آزادی
1
1
25

مقدار F
6/915
44/048

مقدار P
*0/014
0/001

*تفاوت معنیداری در سطح ()p>0/05

( .)p<0/05یافتههای مربوط به مقایسه درون گروهی گلوتاتیون
احیاء در جدول  3با ذکر میانگین و انحراف معیار آورده شده
است.

بر اساس یافتههای آماری این تحقیق مشخص شد مقادیر
گلوتاتیون سرمی پس از  8هفته تمرین با شدت باال در گروه
تمرین نسبت به گروه کنترل افزایش معنیداری داشته است

جدول  .3مقایسه درونگروهی میزان گلوتاتیون احیاء در گروه کنترل و تمرین
پیشآزمون
گروهها
انحراف معیار±میانگین
کنترل
0/92±0/42
تمرین
0/79±0/26
*تفاوت معنیداری در سطح ()p>0/05

پسآزمون
انحراف معیار±میانگین
1/01±0/52
1/17±0/43

0/239
*./001

پسآزمون نسبت به پیشآزمون افزایش معنیداری داشت
(( )p>0/001جدول .)3
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مقادیر سرمی گلوتاتیون در گروه کنترل در پسآزمون
نسبت به پیشآزمون افزایش داشت ،اما این افزایش از لحاظ
آماری معنیدار نبود ( )p<0/05از سوی دیگر در گروه تمرین در

اختالف میانگین
انحراف معیار±میانگین
0/86±0/26
0/37±0/31

مقدار p

بیلری و همکاران /اثر یک دوره تمرینی بر گلوتاتیون احیاء و مالون دی آلدهید سرمی بیماران اسکیزوفرنی

شکل .1مقایسه مقادیر سرمی گلوتاتیون پیشآزمون با پسآزمون در گروههای پژوهش با استفاده از آزمون tزوجی

یافتههای مربوط به سنجش مالون دی آلدهید در جدول
شماره  4در پیشآزمون و پسآزمون با ذکر میانگین مجذورات
آورده شده است.
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه بین گروهی مالون دی آلدهید
متغیر
مالون دی آلدهید
(میکرومول بر
میلی گرم)

مقدار F

مقدار P

آماره
گروههای مطالعه

میانگین مجذورات
20/194

درجه آزادی
1

*0/007

8/551

0/001

پیشآزمون

90/961

1

38/514

خطا

59/043

25

* تفاوت معنیداری در سطح ()p>0/05

یافتههای مربوط به مقایسه درون گروهی مالون دی آلدهید در
جدول  5با ذکر میانگین و انحراف معیار آورده شده است.

بر اساس یافتههای آماری این تحقیق مشخص شد مقادیر
مالون دی آلدهید سرمی پس از  8هفته تمرین با شدت باال در
گروه تمرین نسبت به گروه کنترل کاهش معنیداری داشته
است )( )p>0/05جدول .)4

جدول  .5مقایسه درون گروهی میزان مالون دی آلدهید در گروه کنترل و تمرین

کنترل
تمرین
* :تفاوت معنیداری در سطح ()p>0/05

مقادیر سرمی مالون دی آلدهید در گروه کنترل در
پسآزمون نسبت به پیشآزمون افزایش را نشان میدهد که این
افزایش از لحاظ آماری معنیدار نبود ( .)p<0/05از سوی دیگر

0/160
*0/011

مقادیر سرمی مالون دی آلدهید در گروه تمرین در پسآزمون
نسبت به پیشآزمون کاهش معنیداری داشت ((p>0/05
(جدول .)5
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گروهها

پیشآزمون
انحراف معیار±میانگین
19/98±2/42
21/28±3/03

پسآزمون
انحراف معیار±میانگین
20/32±2/16
19/45±2/62

اختالف میانگین
انحراف معیار±میانگین
0/33±0/84
1/82±2/31

مقدار p

بیلری و همکاران /اثر یک دوره تمرینی بر گلوتاتیون احیاء و مالون دی آلدهید سرمی بیماران اسکیزوفرنی

شکل . ۲مقایسه مقادیر سرمی  MDAپیشآزمون با پسآزمون در گروههای پژوهش با استفاده از آزمون  tزوجی

بحث
تمرینات  HIITبه مدت  8هفته ،گلوتاتیون احیاء سرمی را
در گروه تمرین بهطور معنادار افزایش داده است (.)p > /001
مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است و در تایید این
یافته میباشند .و گاها نشان میدهند که مقادیر گلوتاتیون در
خون با مقادیر بافتی آن همخوانی نداشته است ( .)19مطالعه
 Gohileو همکاران نشان داد ورزش با شدت متوسط به باال در
ورزشکاران بهطور معناداری گلوتاتیون ردوکس را افزایش نداد
اما مصرف اکسیژن ،افزایش معناداری داشت ()19؛  Nuciforaو
همکارانش نشان دادند که ورزش استقامتی باعث افزایش
گلوتاتیون در خون وکاهش مقدار آن در مغز میشود .در مطالعه
کنونی گلوتاتیون احیاء سرمی بیماران اسکیزوفرنی در مقایسه با
افراد سالم بررسی نشده است ،اما سطوح پایینتر گلوتاتیون احیاء
بیماران اسکیزوفرنی در مطالعات دیگر گزارش شده است.
مطالعات قبلی نشان دادهاند که گلوتاتیون احیا در بیماران
اسکیزوفرنی و مشخصاً در فاز حاد سایکوز در مقایسه با افراد
سالم پایینتر بود ( .)20استرس اکسیداتیو و رادیکالهای آزاد در
سلولهای مغزی در بیماران اسکیزوفرنی بیشتر از افراد نرمال
میباشد ( .)21همچنین در بیماران اسکیزوفرنی ،گلوتاتیون
گلبولهای قرمز نیز پایین میباشد که احتماالً اریتروسیتهای
حامل رادیکالهای آزاد بخشی از گلوتاتیون احیاء را در بافت مغز
مصرف میکنند ( .)22بنابراین ترکیبات آنتیاکسیدانی در
بیماران سایکوتیک میتواند با حفظ گلوتاتیون مغزی بسیار مفید
باشد ( .)23بهعبارت دیگر سیستم گلوتاتیون سیستم ضد
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اکسایش اندوژن بدن ما میباشد و از ورزش تناوبی در راستای
تقویت این سیستم میتوان استفاده کرد.
با توجه به یافته های پیشین و فرض ما پیشبینی میشد
که گلوتاتیون پس از تمرینات تناوبی شدید افزایش معنادار
داشته باشد و فرضیه مذکور تایید شد .گاهی گزارش میشود که
میزان گلوتاتیون به میزان پیشرفت بیماری بستگی دارد .مطالعه
 Tsugawaنشان داد در بیماران اسکیزوفرنی که داروهای ضد
جنون مصرف میکنند تفاوت در گلوتاتیون سرمی در مقایسه با
افراد سالم معنادار نبود ( .)24از طرفی یافتههای دیگر نشان
دادند که گلوتاتیون احیاء سرمی در فاز حاد در بیماران
اسکیزوفرنی باالتر از افراد سالم بود ( .)25فرض ما این است که
در افراد اسکیزوفرنی بیتحرکی منجر به کاهش مصرف انرژی
و افزایش قند خون میشود و سمیت ناشی از گلوکز ،استرس
اکسیداتیو ،کاهش میزان گلوتاتیون و مرگ سلولی را القا میکند.
در افرادی که کوکائین مصرف میکنند ازدیاد دوپامین
مغزی مشابه با افراد اسکیزوفرن با کاهش گلوتاتیون احیاء همراه
میباشد ( .)27 ،26از آنجایی که کاهش گلوتاتیون در فاز حاد
بیماری اسکیزوفرنی محرز بوده و با افزایش دوپامین همراه
میباشد ،به نظر میرسد گلوتاتیون در آسیبشناسی این بیماری
نقش داشته باشد .برخی از مطالعات اخیر نیز این یافته را تأیید
میکنند ( .)28اما در مطالعه  Chiaradiaaو همکاران گزارش
شده است که مالون دی آلدهید و گلوتاتیون در هنگام ورزش
هر دو افزایش مییابند ( .)29در حالیکه در مطالعه ما گلوتاتیون
افزایش و مالون دی آلدهید کاهش داشته است .پیشنهاد

بیلری و همکاران /اثر یک دوره تمرینی بر گلوتاتیون احیاء و مالون دی آلدهید سرمی بیماران اسکیزوفرنی

باعث القاء استرس اکسیداتیو و کاهش گلوتاتیون احیاء میشود،
اما وقتی ورزش بهطور منظم و ادامهدار اجرا شود؛ سازشهایی
در بدن ایجاد میگردد که از القاء استرس اکسیداتیو بالفاصله
پس از ورزش پیشگیری میکند.
تمرین تناوبی شدید سیستم دفاع آنتیاکسیدانی قویتر در بدن،
مغز و بافتهای مغزی را نیز متأثر میسازد؛ و در نهایت به علت
آسانی در روش اجرا برای بیماران اسکیزوفرنی قابل اجرا بوده و
چون در زمان کوتاهی اجرا میشود ،در مقایسه با انواع دیگر
تمرینات ،کمترین میزان استرس اکسیداتیو را در مراحل اول
ورزش القاء میکند.

میشود در مطالعات آتی میزان مالون دی آلدهید در حین ورزش
و ساعتهای مختلف پس از ورزش سنجیده شود .احتماالً
افزایش گلوتاتیون و کاهش مالون دی آلدهید که معرف
پراکسیداسیون مولکولها میباشد ،میتواند باعث تخفیف عالئم
اسکیزوفرنی باشد ( .)30فرضیه ما این است که ورزش از طریق
افزایش اکسیژن رسانی به عضالت و مصرف بیشتر قندها از
سمیت گلوکز که از دالیل مهم افزایش مالون دی آلدهید
میباشد پیشگیری میکند ( .)32 ،31بنابراین استرس اکسیداتیو
کمتر و گلوتاتیون احیاء بیشتر خواهد بود؛ اما گاهی بالفاصله
پس از ورزش که استرس اکسیداتیو تا حدودی القاء میشود و یا
تحت تأثیر برخی داروها گلوتاتیون پراکسیداز میتواند منجر به
مصرف گلوتاتیون احیاء در بدن شود؛ بنابراین با سنجش میزان
گلوتاتیون پراکسیداز میتوانیم قضاوت بهتری داشته باشیم .از
طرفی در سرم مقادیر گلوتاتیون کل نیز حائز اهمیت است .اگر
متناسب با افزایش در گلوتاتیون احیاء گلوتاتیون اکسید نیز
افزایش داشته باشد ،میتوان گفت که سیستم دفاع
آنتیاکسیدانی ظرفیت باالتری دارد و اریتروسیتها در وضعیت
بهتری قرار دارند .در نهایت شواهد نشان میدهند که ورزش از
نوع  HIITاسترس اکسیداتیو را کاهش میدهد (.)33

تشکر و قدردانی
کلیه اصول اخالقی تحقیق حاضر بر اساس مصوبه دانشگاه
سیستان و بلوچستان رعایت گردید و تمامی مراحل آن توسط
کمیته اخالق دانشگاه سیستان و بلوچستان با کد اخالق
 IR.USB.REC.1400.027تایید گردید .گردآورندگان این
تحقیق مراتب سپاس خود را از همکاری صمیمانه مدیریت و
کارکنان مرکز درمانی یاس شهرستان زاهدان ،معاونت پژوهشی
دانشگاه و همچنین کارکنان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه سیستان
و بلوچستان اعالم میدارند.

نتیجهگیری
ورزش از نوع  HIITدر طول مدت  2ماه در بیماران
اسکیزوفرنی قادر است تا میزان گلوتاتیون احیاء را افزایش و
پراکسیداسیون مولکولی را کم کند .هر چند ورزش شدید در ابتدا

تعارض منافع
نویسندگان اعالم میدارند که هیچگونه تضاد منافعی ندارند.
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Abstract
Introduction: Oxide stress is important in the pathology of schizophrenia especially in the brain and it is
higher than normal in these patients. In this study, we investigated the effect of intense intermittent
exercise on serum glutathione and malondialdehyde in male schizophrenic patients.
Materials and Methods: 28 male schizophrenic patients with a mean age of 39 years who were under the
care of Yas Medical Center in Zahedan city were randomly assigned to two groups of exercise (n = 14)
and control (n = 14). Subjects performed intense intermittent exercise with an intensity of 70 to 85% of
maximum heart rate for 8 weeks, three sessions per week. Two rounds of blood sampling were performed
24 hours before and after exercise, and serum glutathione and malondialdehyde were measured by ELISA
and spectrophotometry, respectively.
Results: Serum glutathione increased significantly, after 8 weeks of training, compared to pre-test values
(p <0.001). Moreover, the amount of serum glutathione increased significantly in the exercise group
compared to the control group (p <0.05). On the other hand, the amount of serum malondialdehyde had a
significant decrease in the exercise group after training (p <0.05); and a significant difference in the
amount of malondialdehyde was observed between the two groups after 8 weeks (p <0.01).
Conclusion: Regular, continuous, intense intermittent exercise may reduce cellular and molecular damage
and increase serum glutathione levels in schizophrenics, and ultimately improves symptoms by inhibiting
the production of malondialdehyde as an indicator of free radical production.
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