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چکیده:
مقدمه :در این مطالعه اثر تعاملی دوازده هفته فعالیت ورزشی هوازی و مصرف مکمل مولتی ویتامین  -مینرال بر میزان سرب خون مردان در مواجهه با
هوای آلوده شهری مورد بررسی قرار گرفت.

یافتهها :پس از  12هفته مداخله ،کاهش معناداری در میزان غلظت سرب خون در گروه های ترکیبی و مکمل و افزایش معنادار در گروه تمرین در
مقایسه با قبل از مطالعه مشاهده شد ( .)P<0/05نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری تفاوت معناداری بین گروه ها در میزان غلظت سرب نشان
داد ،که این تفاوت فقط بین گروه ترکیبی و گروه تمرین معنادار بود.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشان داد که مصرف مکمل موجب کاهش قابل توجه میزان غلظت سرب هنگام فعالیت ورزشی هوازی در هوای آلوده می
شود .بنابراین ،پیشنهاد می شود برای کاهش جذب سرب هنگام فعالیت ورزشی هوازی ،مواد غذایی حاوی ویتامین ها و امالح مورد نیاز بدن به اندازه
مصرف و در صورت کمبود از مکمل های آنتی اکسیدانی استفاده شود.
واژگان کلیدی :فعالیت ورزش هوازی ،مکمل مولتی ویتامین مینرال ،سرب ،هوای آلوده شهری

گوناگون در این خصوصو انجام شده است[ .]3،4 ،2آلودگی هوا
نه تنها موجب به خطر افتادن سالمتی و افزایش مرگ و میر
بیماران شده ،بلکه بر کارایی افراد فعال نیز تأثیر سوء دارد[.]1
مطالعات متعددی نشان داده اند که اثرات سوء آالیندههای هوا بر

* نویسنده مسئول ،نشانی :استاد ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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تلفن تماس -03137934248:فکس03136687572:
اصالح 1398/06/20 :پذیرش1398/03/01:
دریافت1397/04/18 :
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مقدمه:
گسترش صنعت و افزایش مصرف سوخت های فسیلی به طور
مستقیم و غیرمستقیم حیات بشر را به مخاطره انداخته است[.]1
موضوع آلودگی هوا منحصر به شهر یا کشور خاصی نیست و
سالهاست که در سراسر دنیا ،پژوهش های بسیاری در ابعاد
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روش کار :در این تحقیق نیمه تجربی ،تعداد  46آزمودنی مرد با میانگین سن  25 ± 2/1سال ،به صورت داوطلبانه و با رضایت کامل در این مطالعه
شرکت و سپس به صورت تصادفی در  4گروه؛ مکمل و تمرین ( 11نفر) ،تمرین ( 11نفر) ،مکمل ( 12نفر) و کنترل ( 12نفر) قرار گرفتند .فعالیت هوازی
با پروتکل تمرینی یکسان و فزاینده برای گروهای ترکیبی و تمرین شامل :هفته اول  12دقیقه دویدن با  60درصد ضربان قلب ذخیره تا هفته دوازدهم
به تدریج به  30دقیقه دویدن با  85درصد ضربان قلب ذخیره ای و مصرف مکمل مولتی ویتامین -مینرال به اندازه یک عدد کپسول  500میلی گرم هر
روز برای گروه های ترکیبی و مکمل پژوهش انجام گرفت .متغیر میزان سرب خون یک بار قبل و یک بار بعد از پایان  12هفته با نمونه گیری خونی سه
میلی لیتر از ورید بازویی با روش طیف سنجی جذب اتمی کوره گرافیتی اندازه گیری شد .از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر برای مقایسه
بین گروهی و آزمون تعقیبی  LSDبرای مقایسه زوج گروه ها استفاده شد .سطح معناداری  P>0/05در نظر گرفته شد.

اثر تعاملی دوازده هفته فعالیت ورزشی
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فوقانی تنفسی کمتر می شود .به عبارتی دیگر ،آلودگی هوا ممکن
است تأثیر مفید فعالیت های بدنی بر سالمتی را دچار محدودیت
کند [.]20 ،19
با توجه به اهمیت فعالیت فیزیکی و نقش آن در تندرستی عموم
افراد جامعه و فراگیر شدن ورزش در میان اقشار مختلف مردم و
بیماران ساکن در شهرهای بزرگ همواره این سؤال برای آنان
مطرح بوده که در چه شرایطی بهتر است ورزش کرد تا کمتر
تحت تأثیر اثرات سوء آالینده های هوا قرار گیرند [ .]2 ،3به
منظور کاهش اثرات زیان آور هوای آلوده توصیههای زیادی از
جانب دست اندرکاران صورت گرفته که از آن جمله میتوان به
ترک محلهای آلوده و ماندن در محیط های سرپوشیده به ویژه
برای کودکان ،سالمندان ،زنان باردار و مبتالیان به بیماری های
قلبی ریوی اشاره کرد [ .]1 ،6در این میان استفاده از رژیم غذایی
مناسب ،رعایت توصیه های تغذیه ای و استفاده از مکملهای
آنتی اکسیدانی در شرایط آلودگی هوا بسیار اهمیت دارد .یکی از
راه کارها که به نظر می رسد بتواند سودمند واقع شود توجه به
فعالیتهای ورزشی منظم و یا استفاده از مکملهای آنتی
اکسیدانی است [.]21،22
به هر حال ،خطرات ناشی از تنفس آالیندههای موجود در هوای
شهرها توسط اقشار مختلف جامعه و به ویژه افرادی که در
فضاهای باز و ناسالم مشغول فعالیتهای بدنی هستند ،میتواند
تهدیدی برای سالمتی شرکت کنندگان در چنین برنامههایی شود
[ .]23با تأمل در مطالب ذکر شده ،پرسشی که در ذهن قوت
میگیرد ،این است که آیا ورزش در هوای آلوده ،مضر و خطرناک
است؟ به عبارت دیگر آیا کسانی که زندگی بیتحرکی را در
مناطق آلوده میگذرانند ،نسبت به کسانی که در چنین محیطی
ورزش میکنند ،سالم تر و تندرستتر هستند؟ بر اساس این سوال
که ذهن بسیاری از پژوهشگران را به خود مشغول کرده است،
زمینه ای ایجاد شده که پژوهش های بسیاری اثرات آلودگی هوا
را بر روی سالمتی افراد مختلف بررسی کنند [ .]24پژوهشگران
با تایید مضرات فعالیت در هوای آلوده شهری همواره سعی داشتند
تا راهی برای کاهش اثرات زیان آور فعالیت بدنی در هوای آالینده
بر روی سالمتی افراد جامعه ارائه کنند [ .]25پژوهش حاضر در
پی آن است که اثرات مصرف مکمل آنتیاکسیدانی (مولتی
ویتامین – مینرال) همراه با انجام فعالیت بدنی در مواجهه با هوای
آلوده شهری را روی میزان سرب خون مردان بررسی و مشخص
کند که آیا مصرف مکمل های آنتی اکسیدانی همراه با انجام
فعالیت ورزشی در هنگام مواجهه با این نوع هوا میتواند روی
میزان غلظت سرب تأثیر داشته باشد.
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انسان با افزایش فعالیت بدنی افزایشیافته و مواجهه با
آالیندههای هوا در حین فعالیتهای بدنی بر کارایی افراد فعال و
ورزشکاران تأثیر منفی دارد[ .]5اهمیت حیاتی هوا باعث شده تا
نگرانی زیادی در مورد آلودگی آن به وجود آید و پژوهشهای
گستردهای درباره اثرات آلودگی هوا بر سالمتی انسان ،به ویژه در
سه دهه گذشته انجام شود [ .]6بخشی از اثرات مضر آلودگی هوا
بر سالمتی انسان عبارتند از :بیماریهای حاد و مزمن ،کوتاه شدن
طول عمر و مرگ[ ،]7اختالل رشد و تکامل ،تغییر عملکردهای
مهم فیزیولوژیکی مانند تهویه ریوی ،انتقال اکسیژن[ ]4، 8و تأثیر
بر سیستم عصبی ،اختالل در یادگیری ،تحریک حسی ،ناراحتی و
اختالالت بینایی[ ،]9تغییر در چربی های خون ،لیپوپروتئین ها و
کلسترول [ ،]2اختالل در عملکرد سیستم قلبی -تنفسی ،ایجاد
آترواسکلروز [ ،]10سرطان ریه [ ]11و اختالالت دستگاه گوارشی
[ ]12می باشد.
در هوای شهرهای بزرگ و صنعتی همچون شهر اصفهان و حومه،
آالیندههای زیادی وجود دارند که یکی از مهم ترین و سمیترین
آنها سرب است .سرب موجود در هوای آلوده شهری یکی از
زیان آورترین ذرات آالیندههای هوا است که نقش مسموم کننده
قابل توجهی در دستگاه های مختلف بدن دارد [ .]13مطالعات
اخیر ظرفیت سرب در تحریک استرس اکسیداتیو را گزارش داده
اند که آثار سمی سرب ممکن است از طریق تولید رادیکال های
آزاد ،استرس اکسایشی و التهاب و در نتیجه افزایش
پراکسیداسیون لیپیدی باعث اختالل در عملکرد دستگاههای
مختلف شود .پژوهشگران سازوکارهایی را که سرب باعث تغییر
ژنتیک سلولی و تغییرات بافتی می شود را با آسیبهای اکسایشی
مرتبط میدانند [ .]14 ،15متاسفانه مواجهه با سرب اجتناب ناپذیر
است ،زیرا استفاده از این فلز در زندگی روزمره انسان از محل کار
تا خانه وجود دارد .مقادیر باالی سرب در خون افراد بالغ باعث
آسیب به قلب و عروق ،سیستم عصبی مرکزی ،سیستم تولید مثل،
خون و کلیهها میشود [ .]2اگر چه همه افراد جامعه در معرض
آالینده های زیستی و محیطی به ویژه سرب قرار می گیرند ،ولی
بر اساس گزارش ها کودکان ،سالمندان ،بیماران و همچنین افراد
فعال که در مقایسه با افراد غیرفعال نیازهای سوخت و سازی
باالیی دارند ،بیشتر در معرض خطرات ناشی از این آالیندههای
هوا هستند[ .]16بسیاری از ورزشکاران در شهرهای بزرگ و پر
جمعیت زندگی می کنند ،جایی که آن ها به طور فزاینده ای با
آلودگی هوا دست و پنجه نرم میکنند [ .]18 ،17این اثرات ممکن
است در فعالیت ها و مسابقات ورزشی به خاطر افزایش نیازهای
متابولیکی چندین برابر شده و اثرات مضر آن را بر سالمتی تشدید
کند .از طرف دیگر ،هنگام فعالیت های بدنی ،تنفس از هر دو راه
بینی و دهان صورت میگیرد و دفع آالینده ها در مسیرهای

صابر رضانژاد و همکاران

اثر تعاملی دوازده هفته فعالیت ورزشی

تمام اندازهگیریها برای کلیه افراد شرکت کننده ،هم زمان و در
شرایط یکسان انجام شد و متغیر مورد نظر یک بار  24ساعت قبل
از شروع پژوهش در جلسه اول و یک بار  48ساعت بعد از پایان
 12هفته انجام فعالیت بدنی هوازی در هوای آلوده شهری از
تمامی گروه ها مورد سنجش قرار گرفت .مقادیر آلودگی هوا به
صورت شاخص استاندارد آلودگی از میانگین کل  36جلسه فعالیت
طی  12هفته مواجهه با محیط آلوده طبق گزارشات دریافتی از
سازمان محیط زیست و اداره هواشناسی استان اصفهان و
همچنین دادههای به دست آمده از دستگاه سنجش آالیندهها
مدل TSI-Dust Trak 8520 ،ساخت کشور آلمان با همکاری
شرکت پایش فرایند اصفهان برآورد شد .خونگیری در دو مرحله
(پیش و پس آزمون) با شرایط کامالً مشابه اجرا شد و در آن پس
از رعایت شرایط پژوهش در مدت دست کم  48ساعت قبل از
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 12هفته (هر هفته  3جلسه بین ساعت  16الی  18عصر) در محل
ورزشگاه مهر فالورجان (موقعیت 6 :کیلومتری غرب شهر
اصفهان؛  5کیلومتری غرب کارخانه سیمان سپاهان 8 ،کیلومتری
کارخانه ذوب آهن اصفهان و  4کیلومتری شمال غرب معدن
سرب گوشفیل) حاضر شدند .گروه های ترکیبی مکمل و فعالیت
ورزشی و همچنین گروه تمرین فعالیت هوازی با پروتکل تمرینی
یکسان و فزاینده شامل :هفته اول  12دقیقه دویدن با  60درصد
ضربان قلب ذخیره تا هفته دوازدهم به تدریج به  30دقیقه دویدن
با  85درصد ضربان قلب ذخیره ای رسید  10 -دقیقه گرم کردن
با دویدن های نرم و حرکات کششی در شروع تمرینات و 10
دقیقه سرد کردن در پایان هر جلسه تمرین انجام دادند.
نحوه کنترل و محاسبه شدت تمرینات به روش ضربان قلب
ذخیرهای ( )HRRابتدا حداکثر ضربان قلب هر آزمودنی از فرمول
 220منهای سن محاسبه شد و سپس ضربان قلب استراحتی افراد
در حالت درازکش اندازهگیری و ثبت شد .با کم کردن ضربان قلب
استراحتی از حداکثر ضربان قلب عدد مربوط به ضربان قلب
ذخیرهای محاسبه شد .از آن جا که هر درصدی از ضربان قلب
ذخیرهای برابر با همان درصد از حداکثر اکسیژن مصرفی است ،از
این رو عدد به دست آمده از ضربان قلب ذخیره ای در شدت
فعالیت ضرب شد و با جمع کردن عدد به دست آمده با در صد
مورد هدف ،شدت فعالیت هر آزمودنی کنترل شد [ .]26به طور
مثال برای یک آزمودنی با  20سال سن و ضربان قلب استراحتی
 70ضربان در دقیقه محاسبه به شکل زیر خواهد بود:
220- 20= 200
ضربان قلب حداکثر:
200 – 70 = 130
ضربان قلب ذخیره ای:
60% × 130 = 78
 60درصد ضربان قلب ذخیره ای:
78 + 70 = 148
ضربان قلب هدف آزمودنی:
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روش کار:
این پژوهش از نوع نیمه تجربی و طرح پیش آزمون – پس آزمون
با گروه کنترل است .تعداد  46مرد سالم با دامنه سنی  20الی 30
سال به طور داوطلبانه که به صورت نامنظم حداقل هفته ای یک
جلسه به ورزشگاه مهر فالورجان مراجعه می کردند ،با رضایت
کامل و آگاهانه در این پژوهش شرکت کردند .قبل از انجام
پژوهش از شورای اخالق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کسب مجوز
شد( .)IR.UI.REC.1396.018کلیه آزمودنیها قبل از ورود با
هدف و خطرات احتمالی پژوهش آشنا شدند و نسبت به تکمیل
پرسش نامه رضایت شرکت در پژوهش ،فعالیت بدنی و تاریخچه
پزشکی اقدام کردند .آزمودنی هایی که سابقه هرگونه بیماری
قلبی – تنفسی ،اختالالت عصبی عضالنی و ...داشتند از مطالعه
خارج شدند .سپس به صورت تصادفی در چهار گروه؛ مصرف
کننده مکمل مولتی ویتامین مینرال همراه با انجام تمرینات منظم
هوازی ( 11نفر) ،فقط انجام تمرینات هوازی ( 11نفر) ،مصرف
کننده مولتی ویتامین مینرال به تنهایی ( 12نفر) و گروه کنترل
(12نفر) بدون انجام فعالیت و بدون مصرف مکمل در فضای باز
پیست دو و میدانی مجموعه ورزشی مهر فالورجان که هوای
آلوده داشت ،قرار گرفتند.
پس از انتخاب و تخصیص تصادفی آزمودنیها در گروههای مورد
نظر و همچنین اندازه گیری ویژگیهای بدنی ،ترکیب بدنی و اخذ
نمونه خون از آنها قبل از شروع کار ،از آزمودنیهای گروه های
ترکیبی (مکمل و تمرین هوازی) خواسته شد عالوه بر شرکت در
تمرین هوازی زیر نظر پژوهشگر ،هر روز بعد از صرف شام یک
عدد کپسول مولتی ویتامین مینرال  500میلی گرم تولید شرکت
ایران دارو به مدت  12هفته همراه با یک لیوان آب مصرف کنند.
از آزمودنیهای گروه تمرین هوازی نیز خواسته شد فقط در
تمرینات هوازی که به مدت  12هفته ،سه روز در هفته و با شدت
 60تا  85درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه ،زیر نظر پژوهشگر در
محل ورزشگاه انجام میشد ،شرکت کنند .آزمودنیهای گروه
مکمل (مصرف کننده مکمل مولتی ویتامین مینرال 12 ،نفر) هر
روز بعد از صرف شام ،یک عدد کپسول مکمل مولتی ویتامین -
مینرال مصرف کردند[ .]22گروه کنترل نیز در این مدت بدون
هیچ گونه مداخلهای صرفاً در محل اجرای آزمون حاضر می شدند.
الزم به ذکر است از کلیه آزمودنیهای خواسته شد ،عالوه بر
پیگیری مداخلههای مورد نظر ،فعالیت های ورزشی نامنظم خود
را در طول دوره پژوهش انجام و رژیم غذایی معمولی خود را ادامه
دهند .کنترل مصرف مکمل مولتی ویتامین و رژیم غذایی عادی
نیز با تکمیل و یادآوری پرسش نامه یادآمد خوراک  24ساعت،
تحت نظارت کامل پژوهشگر انجام گرفت .تمامی گروهها به مدت
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خونگیری و به دنبال  12الی  14ساعت ناشتایی شبانه ،از هر
آزمودنی  3میلی لیتر خون از ورید بازویی سمت چپ در حالت
نشسته گرفته شد .سپس نمونه های خونی جمع آوری شده در
لوله های آزمایش حاوی ای دی تی ای ) (EDTAدر دمای منفی
 70درجه نگهداری و میزان سرب خون با استفاده از روش
طیفسنجی جذب اتمی کوره گرافیتی ) (GFAASاندازه گیری و
پس از گذراندن مراحل تجزیه و تحلیل بیوشیمیایی خون ،نتایج
آن برای اندازهگیری مقادیر سرب خون مورد استفاده قرار گرفت.
از تکنیکهای آمار توصیفی جهت تلخیص و طبقهبندی دادهها و
تعیین میانگین و انحراف معیار دادهها ،از آزمون کلموگروف -
اسمیرنف برای تعیین توزیع طبیعی دادهها ،از آزمون تی وابسته
برای مقایسه درون گروهی متغیرهای مورد بررسی و از
آزمونهای تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر برای مقایسه
بین گروهی استفاده شد .از آزمون تعقیبی  LSDنیز برای مقایسه
زوج گروه ها استفاده شد .به منطور تجزیه و تحلیل آماری دادهها
از نرمافزار  SPSSنسخه  14و از نرمافزار  EXCELبرای ترسیم
نمودارها استفاده شد .سطح معناداری ( )p >0/05در نظر گرفته
شد.

جدول :1مشخصات بدنی و فیزیولوژیکی آزمودنیها گروه های مورد مطالعه (انحراف معیار  ±میانگین)
متغیرها

سن (سال)

قد (سانتی متر)

تمرین و مکمل

24/1±63/52

176/5±45/16

74/2±18/56

23/1±85/08

تمرین هوازی

25/1±45/43

172/5±27/56

75/2±01/82

23/1±91/26

مصرف مکمل

25/2±33/42

175/4±75/75

73/3±51/31

23/0±82/84

کنترل

25/1±21/66

174/4±75/71

72/2±58/53

23/0±77/75

0/64

0/63

0/23

0/99

گروه ها

معناداری
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وزن (کیلوگرم)

شاخص توده بدن
(کیلوگرم متر مربع)
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یافتهها:
میانگین و انحراف معیار سن ،قد ،وزن ،شاخص تودهی بدنی
آزمودنیهای  4گروه پژوهش در جدول  1ارائه شده است.
در شروع مطالعه ،میانگین سن ،قد ،وزن و شاخص توده بدنی در
گروه های مورد مطالعه یکسان بودند ( .)p <0/05میانگین و
انحراف معیار کیفیت هوای محل برگزاری تمرین ها و آزمون بر
اساس شاخص استاندارد آلودگی ( )PSIدر جدول  2نشان داده
شده است.
جدول  ،3مقادیر سرب خون را به صورت میانگین و انحراف معیار
در گروه های پژوهش نشان میدهد .کاهش معناداری در میانگین

غلظت سرب خون در گروه های ترکیبی و مکمل (،)p<0/05
افزایش معنادار در گروه تمرین به تنهایی ( )p<0/05و بدون تغییر
در گروه کنترل ( )p>0/05پس از  12هفته مداخله در مقایسه با
حالت پایه دیده شد.
نتایج تجزیه و تحلیل واریانس با اندازههای مکرر در جدول 4
نشان داد که روند تغییرات نمرات شاخص سرب در گروهها در اثر
زمان (از پیش آزمون به پس آزمون) معنادار است (, p=0/003
 .)F )1, 42( =10/113این بدان معنا است که با گذشت زمان،
مقادیر سرب خون آزمودنیها در چهار گروه تغییر کرده است.
همچنین تعامل گروه × زمان نیز معنادار است (, p=0/001
 .)F )3, 42( =22/227این نتایج بیانگر این است که اثر زمان
(تمرین) وابسته به نوع گروه (تمرین همراه با و یا بدون مصرف
مکمل مولتی ویتامین  -مینرال) بوده و مستقل از آن نیست.
همچنین ،تغییرات بین گروهی تفاوت معناداری را در شاخص
سرب نشان داد ( .)F )3, 42( =12/452 , p=0/001این بدان
معنی است که بین روند تغییرات مقادیر سرب خون آزمودنی ها
در چهار گروه تمرین هوازی  +مصرف مولتی ویتامین  -مینرال،
تمرین هوازی +مصرف دارونما ،مکمل مولتی ویتامین – مینرال
به تنهایی و گروه کنترل ،از پیش-آزمون به پس-آزمون تفاوت
معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر ،تغییرات مقادیر سرب خون،
تحت تأثیر نوع گروه (تمرین همراه با و یا بدون مصرف مکمل
مولتی ویتامین  -مینرال) قرار میگیرد .نتایج آزمون تعقیبی LSD
نیز کاهش معناداری در مقادیر سرب خون بین گروه تمرین هوازی
 +مصرف مولتی ویتامین  -مینرال با گروه های تمرین به تنهایی
و کنترل را نشان داد .همچنین ،افزایش معناداری را در مقادیر
سرب خون گروه تمرین به تنهایی در مقایسه با گروه های مکمل
و کنترل نشان داد.
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جدول :2میانگین و انحراف معیار کیفیت هوای محل برگزاری تمرین ها و آزمون طی  36جلسه
طبقه بندی کیفیت هوا
هوای پاک
هوای سالم
نا سالم برای گروه های خاص
ناسالم برای عموم
بسیار ناسالم
خطرناک

محدوده
50-0
100-50
150-100
200-150
300-200
باالتر از 300

تعداد روزها
8
22
6
-

 PSIکل

شاخص PSI
88/4±25/12
132/3±47/46
162/2±18/28
-

127/2±58/85

جدول  :3میانگین و انحراف معیار در چهار گروه پژوهش و مقادیر سرب خون ( )micro g/dlقبل و بعد از  12هفته
متغیر
گروه ها
تمرین هوازی+مصرف
فقط تمرین هوازی*
فقط مصرف مکمل*
کنترل

مکمل*

مقادیر سرب ()micro g/dl
مرحله دوم (پس آزمون)
مرحله اول (پیش آزمون)
4/1±15/71
7/1±12/78
10/1±96/42
6/1±89/61
3/1±64/61
7/1±08/85
7/2±67/11
7/2±46/15

ارزش t

معناداری*

-4/62
4/83
-6/56
0/06

>0/001
>0/001
>0/001
0/953

* سطح معناداری  P≥0/05است.
جدول  :4نتایج تحلیل واریانس با اندازه های مکرر برای شاخص سرب
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مربعات
منبع
متغیر
*
28/146
1
28/146
اثر زمان
*
61/859
2
185/576
اثر تعامل زمان و گروه
سرب
اثر بین گروهی*
60/721
32
182/163
* سطح معناداری پذیرفته شده برای تغییرات درون گروهی و بین گروهی P>0/05
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تنها مصرف مکمل داشته اند بیشتر از گروهی بود که همزمان
تمرینات بدنی و مصرف مکمل داشته اند .این امر نشان میدهد
مصرف مکمل اثر تعدیل کننده ای بر مقادیر سرب خون افراد
فعال در هوای آلوده شهری دارد [.]28
با توجه به نتایج پژوهشها ،مکملهای تغذیهای به خصوص
مکمل استفاده شده در این پژوهش یعنی مولتی ویتامین -
مینرال ،سرشار از انواع ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز و
ضروری بدن بوده که از آن جمله میتوان به ویتامینهای ،B ،A
 D ،Cو  Eو همچنین مواد معدنی مثل کلسیم ،فسفر ،منیزیوم،
روی و ...اشاره کرد .پژوهشهای زیادی نقش آنتیاکسیدانی
ویتامینها به خصوص ویتامین  E ،Cو  Aرا در کم کردن اثرات
سوء آالینده ها بر بدن در رژیم غذایی ورزشکاران مورد توجه قرار
دادهاند و توصیه کردهاند که ورزشکاران به میزان کافی از مواد
غذایی حاوی این ویتامینها در رژیم غذایی خود استفاده کنند و
در صورت مصرف ناکافی و یا وجود کمبود زمینهای از مکملها
استفاده کنند [ .]22مطالعات نشان دادهاند که ویتامینهای موجود
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بحث:
هوای آلوده صنعتی و زندگی ماشینی امروزه باعث شده است
بعضی از مواد کمیاب مانند سرب به بدن راه یابند و اثرات
نامطلوبی را بر سیستمهای فیزیولوژیک بدن اعمال کنند .این ماده
با سازکارهای مختلفی سم خود را بر عملکردهای فیزیولوژیکی،
بیوشیمیایی و رفتاری اعمال میکند و باعث پیدایش بیماری های
متعددی در بدن موجودات میشود [ .]25در پژوهش حاضر ،اثرات
تمرینات منظم بدنی و مصرف مکمل غذایی مولتی ویتامین -
مینرال در هوای آلوده شهری بر میزان سرب خون مردان مورد
بررسی قرار گرفته است .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرین
و فعالیتهای ورزشی در هوای آلوده شهری به دلیل افزایش
نیازهای متابولیکی و افزایش میزان تنفس تا چندین برابر حالت
عادی ،موجب افزایش معنادار مقادیر سرب خون افراد می شود که
با نتایج اکثر پژوهش های صورت گرفته همخوانی دارد [.]25،27
از طرفی مصرف منظم مکمل مولتی ویتامین  -مینرال توانست
در گروههای مصرف کننده مکمل ،مقادیر سرب خون را بطور
معناداری کاهش دهد که البته کاهش میزان سرب در گروهی که

آماره آزمون
10/113
22/227
12/452

معناداری
0/003
0/001
0/001
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موجودات دارد [ .]30البته پژوهش هایی هم وجود دارند که فواید
کاهش سرب را به وسیله مصرف مکمل آهن یا ویتامین  Cنشان
نداده اند .نتایج چند مطالعه درباره مصرف مکملهای آهن برای
کاهش سرب بدن با نتایج پژوهش حاضر همخوانی ندارند که
احتماالً به دلیل مقدار مصرف مکمل و طول مدت استفاده از
مکمل ها و یا زمان مواجهه و مقدار آالینده های موجود در هوا
بستگی داشته باشد [ .]28طی پژوهش هایی نشان داده شده است
که منیزیم موجود در مکمل مولتی ویتامین – مینرال در هوای
آلوده شهری موجب کاهش جذب فلزات سنگین مانند کادمیوم
شده و دفع سرب را باال می برد و از این طریق زمان تماس این
ترکیبات زیان بار را در بدن به حداقل می رساند .همچنین در
میان مواد معدنی موجود در مکمل مولتی – ویتامین ماده معدنی
روی نیز دفع سرب را از بدن افزایش می دهد [.]22

تشکر و قدردانی:
از مساعدت تمامی افرادی که پژوهشگران را در مراحل مختلف
اجرای پژوهش یاری کرده اند ،به ویژه آزمودنی ها ،سازمان محیط
زیست استان اصفهان ،شرکت پایش فرایند ،آزمایشگاه دکتر
برادران و مسئولین ورزشگاه مهر فالورجان صمیمانه قدردانی
میشود.
تعارض منافع:
هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.
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نتیجه گیری:
همه افراد باید انجام فعالیت های بدنی را برای حفظ سالمتی خود
جدی بگیرند ،اما باید توجه داشت هنگام فعالیتهای بدنی حجم
هوای بیشتری نسبت به حالتهای عادی وارد ریهها می شود و
در زمانی که هوا آلوده است ،ورود این حجم هوای آلوده میتواند
خطرساز شود [ .]6-4از این رو ،برای جلوگیری از آلودگی با سرب
بهتر است مواد غذایی سرشار از ویتامین ها و امالح مورد نیاز بدن
مصرف شود .در وضعیت کمبود مصرف این مواد در رژیم های
غذایی توصیه می شود در حد نیاز از مکمل های آنتی اکسیدانی
مثل مکمل مولتی ویتامین  -مینرال استفاده شود .به کار بستن
توصیه های تغذیه ای فقط برای کودکان ،سالمندان و بیماران
نیست بلکه همه افراد ،به ویژه افراد فعال باید این توصیه ها را
رعایت کنند تا کمترین آسیب را از این روزها و هوای آلوده ببینند.
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در مکملهای غذایی مولکولهایی هستند که نقش آنتیاکسیدانی
به سزایی را میتوانند در بدن موجودات زنده ایفا کنند و در مقابل
رادیکالهای آزاد مقاومت کرده و مانع از تخریب سلولهای حیاتی
بدن شوند [ .]22برخی پژوهشگران بر نقش ویتامین  Cو عملکرد
آن به دلیل خاصیت آنتی اکسیدان و جذب آهن اشاره کرده اند
که این امر همراه با کاهش جذب سرب در بدن موجودات همراه
میشود [ .]16از طرفی کلسیم موجود در مکمل های تغذیهای،
خنثیکننده اثرات منفی مسمومیت با سرب است و منجر به
کاهش جذب سرب و همه فلزات سنگین موجود در هوای آلوده
میشود [ .]17مطالعات نشان میدهند کمبود کلسیم ،آهن و روی
خطر مسمومیت با سرب را افزایش میدهند .کمبود کلسیم نه تنها
خطر مسمومیت با سرب را افزایش میدهد ،بلکه شدت عالیم
ناشی از آن را افزایش میدهد [ .]29همچنین گزارش شده است
که فقر آهن نیز باعث افزایش خطر مسمومیت با سرب میشود.
با توجه به اینکه سرب باعث ایجاد استرس اکسیداتیو در سلولها
می شود ،برای مقابله با آن مصرف آنتی اکسیدانها بسیار مفید
است [.]28
همچنین روی موجود در مکمل استفاده شده میتواند باعث
کاهش تجمع سرب شود .واکنشهای متقابل بین سرب و روی
وجود دارد .برای مثال سرب با جذب و اثرات بیولوژیک روی
تداخل می کند .سرب و روی برای اتصال بر روی پروتئین انتقالی
متالوتیونین در لوله گوارش با هم رقابت میکنند .این رقابت
ممکن است باعث کاهش جذب سرب و کاهش سمیت با آن شود.
همچنین روی به عنوان ترکیب اساسی سیستم آنتی اکسیدانی
دارای خواص آنتی اکسیدانی است .این عنصر نقش اساسی در
یکپارچگی غشاء سلول و در بعضی از جنبههای متابولیسم سلولی
داشته ،به عنوان آنتی اکسیدان عمل میکند .احتمال دارد که
استرس اکسیداتیو ایجاد شده در اثر افزایش رادیکالهای آزاد
توسط سرب باعث افزایش آنتی اکسیدان ها شده و با در دسترس
بودن روی ،آنزیم های آنتی اکسیدانی وابسته به روی مثل سوپر
اکسید دیسموتاز افزایش و اثرات مضر سرب کاهش یابد [ 29و
.]30
مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای آمریکا توصیه میکند افراد
نیاز اساسی برای دریافت ویتامین  Cو کلسیم در وعدههای غذایی
دارند ،چراکه این مواد ممکن است به دفع سرب از بدن کمک
کنند .در پژوهشی نشان داده شده است که مکمل کلسیم نسبت
به دارونما نقش مهمی در کاهش میزان جذب سرب در بدن
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Abstract:
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Introduction:
In this study, the interactive effect of 12 weeks of aerobic exercise and the intake of multivitaminmineral supplementation on blood lead levels in the men exposed to urban air pollution was
investigated.
Methods and Materials:
In this quasi-experimental study, 46 men with the average age of 25±1.2 year took part voluntarily and
with complete satisfaction were randomly assigned to 4 groups: supplement and exercise (N=11),
exercise (N=11), supplement (N=12), control (N=12). Aerobic exercise was carried out with the same
and increasing practice protocol for the first and second groups (including the first week of 12 minutes
running with 60% heart rate up to 12th week, progressively 30 minutes running with 85% heart rate
reserve) and with supplementation of multivitamin - minerals (500mg) which were taken as one capsule
each day for the first and third groups of the research. The variable including blood lead levels were
measured before and after 12 weeks with 3 ml blood sampling from the venous vein by Graphite furnace
atomic absorption spectrometry (GFAAS). A repeated measure ANOVA test was used for comparison
between groups and the LSD test was used to compare the group pairs. A significant level (P<0.05) was
considered.
Results:
After 12 weeks of intervention, there was a significant decrease in the concentration of lead in the
combined and supplementary groups and a significant increase in the exercise group compared with the
pre-study (P<0.05). The results of ANOVA showed a significant difference between the groups in the
concentration of lead. This difference was significant between the combined group and the training
group, while there was no significant difference between the combined and complementary groups.
Conclusion:
The results of this study showed that Consumption of supplementation reduced the concentration of
lead when aerobic exercise activity urban polluted air. Therefore, using the same amount of vitamins
and necessary minerals is recommended in order to reduce lead absorption during aerobic exercise, and
in case of shortage, use antioxidant supplements, such as the multivitamin-mineral supplement.
Keywords: Aerobic Exercise Activity, Multivitamin Minerals Supplement, Lead, Urban Air Pollution
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