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اثر شنا و متادون بر آنزیمهای کبدی

مقاله پژوهشی

اثر هشت هفته تمرین شنای اجباری همراه با مصرف متادون بر آسپارتات آمینوترانسفراز ،آالنین
4

سید علی حسینی ،*1عبد الصالح زر ،2سید علی حسینی ،1قباد حسن پور ،1مریم خیرده ،3مهدی نورا
 -1گروه فیزیولوژی ورزشی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران
 -2گروه علوم ورزشی ،دانشگاه جهرم ،جهرم ،ایران
 -3گروه علوم ورزشی ،دانشکده فنی و حرفهای سما ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیراز ،شیراز ،ایران
 -4گروه فیزیولوژی ورزشی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1394/12/07 :

تاریخ پذیرش مقاله1395/06/15 :

چکیده
زمینه و هدف :سوءمصرف مواد مخدر منجر به بروز اختالالت کبدی میگردد ،بااینوجود فعالیتهای ورزشی سبب بهبود اختالالت کبدی میشوند .هدف
تحقیق حاضر بررسی اثر  8هفته تمرین شنای اجباری همراه با مصرف متادون بر آنزیمهای کبدی موشهای صحرایی بود.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی 48 ،سر موش صحرایی نژاد اسپراگودوالی انتخاب و یک هفته پس از طی دوره سازشپذیری بهطور تصادفی در چهار
گروه مساوی  12سری )1( :شنای اجباری )2( ،مصرف متادون )3( ،شنای اجباری همراه با مصرف متادون و ( )4کنترل تقسیم شدند .گروههای  2و  3به
مدت  8هفته روزانه  2 mg/kgمتادون مصرف کردند .همچنین گروههای  1و  3به مدت  8هفته 3 ،جلسه در هفته و هر جلسه  30دقیقه تمرینات شنای
اجباری را انجام دادند .جهت تجزیهوتحلیل یافتهها از آزمون تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد (.)α≥ 0/05
نتایج :نتایج نشان داد تمرین شنای اجباری ،مصرف متادون و تمرین شنای اجباری همراه با مصرف متادون اثر معنیداری بر آنزیمهای  )P=0/90( ASTو
 )P=0/99( ALTندارد؛ تمرین شنای اجباری اثر معنیداری بر افزایش  ALPدارد ( ،)P=0/001همچنین تمرین شنای اجباری نسبت به مصرف متادون و
ترکیب تمرین شنای اجباری با مصرف متادون اثر بیشتری بر افزایش  ALPدارد (.)P=0/001
نتیجهگیری :با توجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر میرسد  8هفته تمرین شنای اجباری همراه با مصرف متادون اثر معنیداری بر آنزیمهای کبدی ندارد.
کلمات کلیدی :تمرین شنای اجباری ،آسپارتات آمینوترانسفراز ،آالنین آمینوترانسفراز ،آلکالین فسفاتاز ،متادون

مقدمه
اعتیاد یا وابستگی به مواد یکی از بزرگترین معضالت
بهداشتی درمانی در دنیای کنونی است که موجب تهدید جدی
ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی گردیده است .اثرات
مستقیم اعتیاد بر فرد معتاد ،جسم و روان فرد را تحت تأثیر قرار
میدهد ()1؛ لذا اعتیاد موجب نگرانیهای سیاستگذاران شده و
به یک مسئله مهم بهداشت عمومی تبدیل گردیده که نیازمند
مداخالت و برنامههای مقتضی است ( .)2روند وابستگی به مواد
مخدر در کشورهایی مانند چین ،هند ،اندونزی ،روسیه ،مالزی،
پاکستان ،ایران ( )3و بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر دنیا
در حال افزایش است بهطوریکه در چند سال گذشته با ر جهانی
* نویسنده مسئول :سید علی حسینی ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،مرودشت ،ایران
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آن بر روی سالمت حدود  0/7درصد تخمین زده شده است (،3
 .)4متادون یک اوپیوئید ساختگی است ،که در تسکین دردهای
حاد و مزمن استفاده میشود ( .)5متادون در فهرست داروهای
ژنریک ایران به شکل متادون هیدروکلراید با فرمول شیمیایی
 C12H27NO,HC1از مشتقات ساختگی مشابه تریاک با نام
شیمیایی -6دی متیل آمینو 4-و -4دی فنیل-3-هپتون هیدرو
کلراید و وزن مولکولی  345/91گرم بر مول است ( .)6با توجه
به دو ویژگی آن یعنی نیمهعمر طوالنی و جذب خوراکی باال،
متادون بهعنوان یک درمان جایگزین ،جلوگیری و یا کاهش عالئم
ترک در درمان سوءمصرف مواد مخدر مورداستفاده قرار میگیرد
( .)7مصرف متادون میتواند منجر به بروز اختالالت گوارشی
فراوانی گردد ( )8همچنین مصرف متادون دارای وابستگی
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آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز موشهای صحرایی

سید علی حسینی و همکاران
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( )1394نشان دادند  8هفته 3 ،جلسه در هفته و هر جلسه 90
دقیقه تمرینات هوازی آنزیمهای کبدی را کاهش داد (.)18
بااینوجود ،مطالعات صورت گرفته در افراد معتاد نشاندهنده
عدم اثرگذاری تمرینات ورزشی بر آنزیمهای مذکور است .برای
مثال اسد و همکاران ( )2013در مطالعهای تحت عنوان «تأثیر
هشت هفته تمرین استقامتی بر آنزیمهای کبدی معتادین زن در
حال ترک با متادون» نشان دادند تمرین استقامتی اثر معنیداری
بر سطوح  ASTو  ALTزنان ندارد ( ،)19همچنین حدادی و
همکاران ( )2015گزارش نمودند تمرینات استقامتی اثر
معنیداری بر  ALPزنان مصرفکننده متادون ندارد ( .)20با
توجه به اینکه متادون داروی اپیوئیدی است که به شکل خوراکی
فعال بوده ،دوام اثر طوالنیتر و سرخوشی کمتری نسبت به
مرفین دارد و برخالف مرفین جذب خوراکی باالیی دارد؛ در
جامعه کنونی افراد معتاد جهت کاهش میزان اعتیاد به مواد مخدر
بیشتر به سمت استفاده از متادون سوق دادهشدهاند و همچنین
با توجه به اینکه مطالعات نشان داده است که فعالیتهای ورزشی
میتوانند بر عملکرد کبد اثرگذار باشند و آنزیمهای کبدی را
تحت تأثیر قرار دهند و عدم وجود مطالعهای که به بررسی اثرات
تمرین شنا همراه با مصرف متادون بر آنزیمهای کبدی موشهای
صحرایی پرداخته شود ،هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی اثر
هشت هفته تمرین شنای اجباری همراه با مصرف متادون بر
 AST ،ALTو  ALPموشهای صحرایی است.

مواد و روشها
جامعه و نمونه آماری
در این مطالعه تجربی به دلیل سههههولت دسهههترسهههی از
موشهای صحرایی نر بالغ نژاد ا سپراگههههه داولی که در مرکز
پههههههههههههههههرورش حیوانات واقع در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مرودشههت تکثیرشههده بودند ،اسههتفاده شههد .حیوانات به اتاق
نگهداری حیوانات در مرکز آزمایشهههگاه حیوانات دانشهههگاه آزاد
اسهههالمی وا حد مرودشههههت با د مای محیطی  22±2در جه
سههانتیگراد ،نور کنترلشههده (چرخه  12سههاعته روشههنایی و
تاریکی) منتقلشههده و دوره سههازشپذیری هشههتروزه را طی
کردند .از شرایط ورود موشهای صحرایی به مطالعه میتوان به
داشهههتن حداقل سهههن هشهههتهفتهای ،نر بودن ،عدم داشهههتن
بیماریهای پوستی و سالم بودن موشهای صحرایی اشاره نمود؛
در حقی قت مع یار های خروج از م طال عه سهههن و وزن پایین
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فیزیکی است بهطوریکه فرد پس از گذشت مدتزمانی از مصرف
متادون ،به مصرف آن وابستگی پیدا میکند بهطوریکه پس از
مدتی به این ماده معتاد میشود ( .)9متادون یکی از اوپیوئید-
هایی است که میتواند بر عملکرد طبیعی آنزیمهای کبدی
حیوانات و انسانها اثرگذار باشد ( .)11 ،10گزارششده است
آنزیمهای آسپارتاتآمینوترانسفراز ( ،)ASTآالنینآمینوترانسفراز
( )ALTو آلکالین فسفاتاز ( )ALPبهترین شاخصها برای ارزیابی
وضعیت کبد میباشند ( .)12کبد بزرگترین غده بدن است و آن
را میتوان به کارخانهای شیمیایی تشبیه کرد که وظیفه تولید،
تغییر ،انبار کردن و دفع مواد را بر عهده دارد .همچنین کبد یکی
از مهمترین اعضای بدن است که سمزدایی از داروها ،دفع
محصوالت ناشی از تخریب و نوسازی گلبولهای قرمز خون
بهصورت صفرا ،تولید عوامل انعقاد خون ،ذخیره خون بهصورت
گلیکوژن و نیز تنظیم سوختوساز گلوکز و چربی از مهمترین
نقشهای آن در بدن است ( .)13افزایش سطوح  ALTدر خون
بهطور اختصاصی نشاندهنده آسیب بافت اصلی کبد است،
درحالیکه  ASTنهتنها در آسیبهای پارانشیم کبدی ،بلکه در
صدمات قلبی و عضلهای نیز افزایش مییابد ( .)13کریک
( )1973نشان داد یکی از عوارض مصرف متادون غیر نرمال بودن
عملکرد کبد است ( ،)11همچنین در پژوهش دیگری که با عنوان
تأثیر متادون بر آنزیمهای کبدی در بیماران تحت درمان با
متادون انجام پذیرفت نتایج حاکی از اثر معنیدار متادون بر ALP
است که نشانه احتمالی الگوی آسیب کلستاتیک (انسدادی)
متادون بر کبد بوده است ( .)10همچنین مطالعات نشان دادهاند
فعالیتهای ورزشی میتوانند اثرات مثبتی بر بهبود آنزیمهای
کبدی  ALT ،ASTو  ALPافراد سالم و یا بیمار داشته باشند
( .)16-14بیانشده است در حین فعالیتهای ورزشی ،کبد در
معرضهای محرکهایی مانند دمای بدن ،تشکیل ،توقف گردش
خون و کاهش گلیکوژن قرار میگیرد .همچنین فعالیتهای
ورزشی حمایت کبدی در برابر تنشهای مختلف محیطی و
فیزیولوژیک مانند ،سرما ،گرما ،هیپوکسی ،ایسکمی و تخلیه
انرژی را افزایش میدهد ،از اینرو فعالیتهای ورزشی منظم
میتواند سهم عمدهای در پیشگیری از بیماریها و اختالالت
کبدی داشته باشد و بسیار توصیهشده است ( .)13گزارششده
است فعالیت ورزشی کوتاهمدت نشانگرهای گردش خون آنزیم-
های کبدی در افراد چاق مبتال به کبد چرب غیرالکلی را کاهش
میدهد ( .)17همچنین مطالعه نبی زاده حقیقی و شعبانی
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نمونهگیری خون
قبل از انجام خونگیری ،حیوانات به مدت  16ساعت نا شتا
نگهداشههته شههدند .پس از انجام خونگیری پنج سههیسههی خون
داخل لولههای فالکون (جهت اندازهگیری  AST ،ALTو )ALP
ریخته شههد .نمونههای خون بدون  EDTAبرای مدت  40دقیقه
در دمای آزمایشگاه نگهداری شد و سپس به منظور تهیه سرم با
دور  3000به مدت  15دقیقه سانتریفیوژ شدند (.)17
اندازهگیری آنزیمهای کبدی
آنزیم های ک بدی با روش آنزی مات یک موردسهههنجش قرار
گرفتند .برای سههنجش آنزیمها از کیتهای آزمایشههگاهی پار
آزمون مدل  i24استفاده شد .جهت اندازهگیری  ALTو  ASTاز
روش  ( IFCCفدراسهههیون بینالمللی شهههیمی بالینی و طب
آزمای شگاهی) بدون افزایش پیریدوک سال -5-ف سفات ا ستفاده
شهههد .بدین منظور در ابتدا محلولهای معرف  1و  2تهیه و به
نسبتهای مشخص با هم مخلوط شد و توسط فتومتر در دمای
 37درجه سانتیگراد و طولموج  340نانومتر اندازهگیری توسط
می زان جذب نوری ،بعد از دقایق مختلف انجام گردید و بعد از
انجام یکسههری محاسههبات ،عدد موردنظر به دسههت آمد .جهت
اندازهگیری  ALPاز روش ( DGKCا ستاندارد انجمن بیو شیمی
آلمان) ا ستفاده شد .بدین منظور ابتدا محلولهای معرف  1و 2
تهیه و برای انجام آزمایش ها به نسبت های مشخص ،با هم
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مخلوط گردید و توسط فتومتر در دمای  37درجه سانتیگراد و
طولموج  405نانومتر ( )400 -420اندازهگیری توسهههط میزان
جذب نوری بعد از دقایق مختلف انجام شههد و بعد از یک سههری
محاسبات ،عدد موردنظر به دست آمد.
پروتکل تمرین شنا
پروتکل تمرین شنا به این صورت بود که موشهای صحرایی
به مدت هشت هفته ،سه جلسه در هفته و هر جلسه  30دقیقه
در داخل وان ویژه موشهای صههحرایی در آب با دمای 25 -30
درجه سههانتیگراد شههنا کرده و در پایان بدن تمامی موشهای
صحرایی بهو سیله س شوار ویژه خ شک گردید .در هر وان فقط
پنج موش صههحرایی قرار داده شههد .این نکته قابلذکر اسههت که
تمرین شنای مطالعه حاضر یک تمرین شنای اجباری بود بدین
معنی که موشهای صههحرایی میبایسههت جهت حفظ شههناوری
خود در داخل آب د ستوپا زده تا بتوانند شناوری خود را حفظ
نمایند ( 24 .)21سههاعت پس از آخرین جلسههه تمرین در پایان
هفته هشتم ،موشها جهت اندازهگیری پارامترهای موردمطالعه،
قربانی شدند تا تغییرات بیوشیمیایی ناشی از تأثیر تمرینات شنا
و م صرف متادون موردبرر سی قرار گیرد .الزم به یادآوری ا ست
ت مام جن به های اخالقی و حقوقی این پژوهش در آزمایشهههگاه
فیزیولوژی ورز شی دان شگاه آزاد ا سالمی واحد مرود شت برر سی
و تأییدشده است.
ابزار و وسایل تحقیق
در تحقیق حاضههر جهت انجام تمرینات شههنا از وان شههنای
ویژه موشهای صههحرایی ،سههشههوار  Citronalمدل  5550جهت
خ شککردن موشهای صحرایی ،د ستگاه سانتریفیوژ  28کاناله
مدل Routine 28شرکت تولیدی تجهیزات پز شکی بهداد جهت
جدا کردن سهههرم ،ترازوی دیجیتال  ANDمدل  HL 600جهت
اندازهگیری وزن موشهای صهههحرایی ،کیتهای آزمایشهههگاهی
پار آزمون مدل  i24ج هت ا ندازهگیری آنزیم های ک بدی و
وسهههایل خونگیری از قبیل سهههرنل ،لوله فالکون و پارافیلم
استفاده شد.
روش آماری
دادههای جمعآوریشهده با اسهتفاده از نرمافزار  SPSSورژن
 19و آزمونهای آماری کلوموگروفه اسمیرنوف ،تحلیل واریانس
یکراهه و آزمون تعقیبی توکی تجزیهوتحلیل شهههدند .سهههط
معنیداری برای تمام تحلیلهای آماری  α≥0/05در نظر گرفته
شد.
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موشهای صحرایی ،وجود بیماریهای پو ستی و سر کج بودن
موشهای صحرایی بود .دسترسی حیوانات به آب و غذا در طول
دوره آزاد بود .تعداد  48سهههر موش صهههحرایی با محدوده وزنی
 191/80±23/10گرم وارد آزمایش شهههدند .شهههروال مداخالت
تجربی شهههامل برنامه تمرینی و مصهههرف متادون پس از دوره
سازشپذیری ه شتروزه صورت گرفت .موشها بهطور ت صادفی
به چهار گروه مسههاوی  12سههری شههامل )1( :تمرین شههنای
اجباری )2( ،م صرف متادون )3( ،ترکیب تمرین شنای اجباری
همراه با مصرف متادون و ( )4کنترل تقسیم شدند .به گروههای
 1و  3به مدت سه روز در هفته تمرین شنای اجباری داده شد.
همچنین به گروه های  2و  3به مدت هشهههت هفته روزانه دو
میلیگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن م تادون بهصهههورت
صهههفاقی تزریق گردید .طول مدت تحقیق هشهههت هفته بود.
ب عدازاین مدت ،نمو نهگیری خون ان جام شههههد تا متغیر های
موردمطالعه اندازهگیری شوند.

اثر شنا و متادون بر آنزیمهای کبدی
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نتایج

جدول  -1توصیف وزن موشهای صحرایی در گروههای تحقیق (متغیرها بر اسا

انحراف استاندارد  ±میانگین گزارششدهاند)

نام گروه

پیشآزمون (گرم)

پسآزمون (گرم)

تمرین شنا

185/71 ± 19/15

231/22±00/64

مصرف متادون

195/07 ± 24/67

218/25±30/10

ترکیب تمرین شنا همراه با مصرف متادون

195/30 ± 17/58

210/17±07/19

کنترل

178/42 ± 19/60

214/18±28/04

جدول  -2سطوح آنزیمهای  ALT ،ASTو  ALPموشهای صحرایی در گروههای چهارگانه تحقیق(انحراف استاندارد  ±میانگین گزارششده است)
(ALP )u/l

(ALT )u/l

(AST )u/l

گروهها
تمرین شنا

392/08 ± 82/77

36/00 ± 5/16

40/25 ± 8/00

مصرف متادون

218/75 ± 70/81

35/58 ± 7/47

39/41 ± 8/18

ترکیب تمرین شنا همراه با مصرف متادون

261/16 ± 80/76

35/50 ± 6/40

39/83 ± 7/57

کنترل

203/16 ± 73/59

36/33 ± 14/82

42/58 ± 17/78

جدول  -3نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه جهت مقایسه سطوح آنزیمهای  ALT ،ASTو  ALPدر بین گروههای چهارگانه

متغیر
AST

ALT

ALP

مجموع مربعات
بین گروهها

72/22

df
3

24/07

داخل گروهها

5551/75

44

126/17

مجموال

5623/97

47

بین گروهها

5/39

3

1/79

داخل گروهها

3778/58

44

85/87

مجموال

3783/97

47

بین گروهها

264837/41

3

88279/13

داخل گروهها

261872/50

44

5951/64

مجموال

526709/91

47
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میانگین مربعات

F
0/19

0/02

14/83

سطح معنیداری
0/90

0/99

0/001
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در جدول  1و  2به ترتیب وزن موشهای صحرایی در هفته
اول و هفته هشتم و سطوح آنزیمهای  ALT ،ASTو ALP
موشهای صحرایی ارائهشده است .نتایج آزمون تحلیل واریانس
یکراهه در جدول  3نشان میدهد که تفاوت معنیداری در
سطوح  44 =0/19 P=0/90( ASTو  )F 3و P=0/99( ALT
 44 =0/02و  )F 3گروههای چهارگانه تحقیق وجود ندارد ازاینرو
هشت هفته تمرین شنا ،هشت هفته مصرف متادون و همچنین
هشت هفته تمرین شنا همراه با مصرف متادون اثر معنیداری بر
آنزیمهای  ASTو  ALTندارد .بااینوجود نتایج آزمون تحلیل

واریانس یکراهه در جدول  3نشان میدهد که تفاوت معنیداری
در سطوح  ALPگروههای تحقیق وجود دارد (14/83 P=0/001
=  44و  .)F 3نتایج آزمون تعقیبی توکی در جدول  4نشان میدهد
که هشت هفته تمرین شنا اثر معنیداری بر افزایش  ALPموش-
های صحرایی دارد ( )P=0/001بااینوجود هشت هفته مصرف
متادون اثر معنیداری بر  ALPموشهای صحرایی ندارد
( )P=0/96همچنین نتایج این جدول نشان میدهد که هشت
هفته تمرین شنا نسبت به هشت هفته مصرف متادون و همچنین
هشت هفته تمرین شنا همراه با مصرف متادون اثر بیشتری بر
افزایش  ALPدارد (.)P=0/001
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جدول  -4نتایج آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی تفاوت  ALPگروههای چهارگانه تحقیق

گروه ها

M=173/33 P=0/001

M=130/91 P=0/001

M=188/91 P=0/001

M=-42/41 P=0/53

M=15/58 P=0/96

مصرف متادون
تمرین شنا همراه با مصرف متادون

بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد هشت هفته تمرین شنا اثر
معنیداری بر  ASTو  ALTندارد ،بااینوجود منجر به افزایش
معنیدار  ALPمیگردد .در همین زمینه نتایج برخی مطالعات با
یافتههای تحقیق حاضر همسو نمیباشند ،بهطوریکه اغلب
مطالعات به این مطلب اشاره دارند که فعالیتهای ورزشی
بلندمدت میتواند منجر به کاهش معنیدار سطوح استراحتی
آنزیمهای کبدی  ALT ،ASTو  ALPگردند .برای مثال فیلی و
همکاران ( )2012در تحقیق خود دریافتند که ورزش کوتاهمدت
نشانگرهای گردش خون آنزیمهای کبدی در افراد چاق مبتال به
کبد چرب غیرالکلی را کاهش میدهد ( ،)17داودی و همکاران
( )1391در بررسی اثر هشت هفته تمرینات استقامتی بر آنزیم-
های کبدی  ASTو  ALTمردان مبتال به بیماری کبد چرب
کاهش معنیدار  ASTو  ALTرا گزارش نمودند ( ،)22نبی زاده
حقیقی و شعبانی ( )1394گزارش نمودند  8هفته 3 ،جلسه در
هفته و هر جلسه  90دقیقه تمرینات هوازی آنزیمهای کبدی را
بهطور معنیداری کاهش میدهد ( .)18همچنین مسعود سینکی
و همکاران ( )1393نشان دادند که  6هفته تمرین هوازی به
همراه مصرف مکمل امگا  3اثر معنیداری بر کاهش  ASTدارد
( .)23بااینوجود برخی از مطالعات نیز به این نکته اشاره دارند
که فعالیتهای ورزشی میتوانند منجر به افزایش معنیدار
آنزیمهای کبدی گردند .برای مثال نوبهار ( )1391دریافت تمرین
فزاینده درمانده ساز در روز به مدت یک هفته اثر معنیداری بر
افزایش  ASTدختران فعال دارد ()24؛ رضایی و همکاران
( )1392در بررسی اثر تمرینات ورزشی روی موشهای صحرایی
نر نژاد اسپراگو-داولی دریافتند سه جلسه تمرین (دویدن روی
نوار گردان) در شیب منفی منجر به افزایش معنیداری  ALTو
 ASTمیگردد ( ،)25دواکی و همکاران ( )2010نشان دادند 15
دقیقه تمرینات شنای اجباری منجر به افزایش معنیدار  ALTو
 ASTموشهای صحرایی میگردد ( .)26همچنین نامی نژاد و
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M=58/00 P=0/26

همکاران ( )1393گزارش نمودند  8هفته 3 ،جلسه در هفته و
هر جلسه  30دقیقه دویدن با شدت  50تا  70درصد حداکثر
ضربان قلب منجر به افزایش معنیدار  ALPمردان غیرفعال
گردید ( .)13از دیگر تحقیقات که نتایج آنها همسو با نتایج
مطالعه حاضر است ،میتوان به تحقیق برزگرزاده زرندی و
همکاران ( )1391اشاره نمود که گزارش نمودند انجام  6و 12
هفته تمرینات تداومی و تناوبی منجر به افزایش معنیداری آنزیم
 ALPموشهای سالمند میشود ( ،)27ترتیبیان و همکاران
( )1387گزارش کردند که  9هفته تمرین هوازی سبب افزایش
معنیداری آنزیم  ALPمیشود ( )28همچنین لستر و همکاران
( )2009در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که  8هفته ورزش
منظم (هوازی -مقاومتی) با افزایش سطوح آنزیم  ALPهمراه
است ( .)29اثر بر آنزیمهای کبدی یکی از تأثیرات مهم فعالیت
بدنی است .بر اسا نتایج حاصله از تحقیقات ،کبد یکی از اندام-
های حیاتی درگیر در فعالیتهای ورزشی مختلف است که
ممکن است در اثر فعالیتهای ورزشی مختلف میزان آنزیمهای
آن در خون افزایش یابد ( .)30در حقیقت افزایش سرمی  ASTو
 ALTنشاندهنده ورود آنزیمهای کبدی و عضالنی به گردش
خون است .بنابراین تغییر غلظت این آنزیمها میتواند به علت
آسیب عضالنی باشد ( .)31همچنین مشخصشده است زمانی که
آسیبی به غشای کانالیکولهای سلولهای کبدی وارد شود انتقال
 ALPاز غشای این کانالیکولها به سط سلولهای کبدی و در
نهایت به خون صورت میگیرد ( .)32بشیری و همکاران ()1389
در مطالعه خود اینچنین گزارش کردهاند که از جمله عوامل
اثرگذار بر تغییر میزان این آنزیمها میتوان به نوال ،مدت و شدت
فعالیت ورزشی اشاره کرد ( ،)31بهطوریکه فعالیتهای
بلندمدت و استقامتی که تولید انرژی آن بیشتر هوازی است ،بر
میزان فعالیت آنزیمهای  ALTو  ASTسرمی تأثیرگذار است .این
احتمال وجود دارد که این افزایش سط سرمی ،در نتیجه
آسیبدیدگی و ورود این آنزیمها از همه ارگانهای ذکرشده باشد
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تمرین شنا

مصرف متادون

تمرین شنا همراه با مصرف متادون

کنترل

سید علی حسینی و همکاران
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باقیمانده و بهطور آهسته در بدن انتشار مییابد .انتشار آهسته
از کبد و سایر بافتها باعث افزایش طول عمر و مدت عمل این
ماده میگردد ( .)36نتایج این مطالعه نشان داد هشت هفته
مصرف متادون اثر معنیداری بر آنزیمهای کبدی  ALT ،ASTو
 ALPندارد .در اکثر انواال بیماریها ،فعالیت  ALTبیشتر از AST
است .اگرچه فعالیت سرمی هر دو آنزیم  ASTو  ALTهر زمان
که یکپارچگی سلولهای کبدی ،تحت تأثیر بیماریها قرار گیرند
باال میرود ،ولی  ALTآنزیم اختصاصیتری برای کبد است.
افزایش فعالیت  ALTبرای مدت طوالنیتری نسبت به افزایش
فعالیت  ASTپایدار میماند ALP .آنزیمی است که در برخی از
اختالالت از قبیل بیماریهای کلیه ،قلب و استخوان و همچنین
اختالالت کبدی ناشی از صفرا و نفوذپذیری کبد افزایش مییابد
( .)34در رابطه با بررسی اثرات مصرف متادون بر آنزیمهای
 ALT ،ASTو  ALPمطالعات اندکی در دستر است .در همین
زمینه نتایج برخی مطالعات همسو و برخی ناهمسو با یافتههای
مطالعه حاضر میباشند .برای مثال اسالمی شهربابکی و همکاران
( )2012در بررسی اثر مصرف متادون بر آنزیمهای کبدی بیماران
تحت درمان متادون ،نشان دادند  24ماه مصرف متادون اثر
معنیداری بر تغییرات سطوح استراحتی آنزیمهای  ASTو ALT
ندارد ( ،)10تشکری و همکاران ( 98 )2009فرد معتاد (71
درصد وابسته به هروئین و  7آزمودنی دارای  HIVمثبت) را تحت
درمان متادون قراردادند و در پایان مشاهده نمودند که در طول
یک سال درمان با متادون نتایج بررسی عملکرد کبد در دامنه
طبیعی باقیمانده است ،بااینوجود سطوح آنزیمهای کبدی
بیماران  HIVمثبت ،بعد از مصرف متادون به میزان اندکی
افزایشیافته است ( .)37همچنین کریک و همکاران در یک
مطالعه سهساله به بررسی اثرات مصرف متادون (مصرف روزانه
 80تا  120میلیگرم) بر سمیت کبدی  214بیمار (با و بدون
بیماری کبدی) پرداختند و مشاهده نمودند که به دنبال مصرف
متادون در هیچکدام از  129بیمار عالئم سمیت کبدی مشاهده
نشد (این نکته قابلذکر است که  23درصد دارای پیشینه هپاتیت
بودند و  25درصد مصرفکننده متوسط تا باالی الکل بودند) .در
این تحقیق ناهنجاریهای تست کبد در  57درصد از آزمودنیها
در ابتدای شروال تحقیق گزارششده بود و سه سال بعد از درمان،
 51درصد از ناهنجاریها مرتبط با هپاتیت و مصرف الکل بود
( .)38همانطور که در سطرهای باال ذکر شد یافتههای مطالعه
اسالمی شهر بابکی ( )2012در رابطه با عدم اثرگذاری مصرف
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و همچنین تمرین با انقباض اکسنتریک و عدم رعایت فرصت
کافی بهمنظور برگشت به حال اولیه باعث آسیب به برخی ارگان-
های بدن میشود ( .)33در مطالعات مختلف ،محققین از
پروتکلهای تمرینی متفاوتی استفاده کردهاند که شاید بتوان
دلیل این ناهمسانی در نتایج را به نوال پروتکل تمرینی نسبت
داد .در حقیقت آمینوترانسفرازها در سرم طبیعی ،فعالیت اندکی
دارند و در اثر تمرینات و رقابتهای استقامتی ،کوتاهمدت و
شدید ،برونگرا و حتی ورزشهایی که در آنها وزن بدن تحمل
نمیشود ،مقادیر آنزیمهای فوق افزایش مییابد ( .)34البته نمی-
توان از دیگر عوامل اصلی از قبیل سابقه تمرین ،نوال آزمودنی،
سط آمادگی جسمانی ،نوال ورزش که هرکدام میتوانند یک
دلیل اصلی برای این تفاوتها باشند چشمپوشی کرد .بهطوریکه
در اکثر مطالعات ،این متغیرها از یک مطالعه به مطالعه دیگر
متفاوت است .عالوه بر موارد مذکور گزارششده است در اثر
تمرینات طوالنیمدت با افزایش  Vo2 maxروبرو خواهیم شد که
این بهبود و افزایش به دلیل سازگاری دستگاه قلبی عروقی،
عضالنی و متابولیک به فعالیت ورزشی است .از دالیل احتمالی
افزایش  Vo2 maxپس از تمرین میتوان به افزایش حجم خون و
پالسما و فعالیت آنزیمهای اکسیداتیو میتوکندریایی اشاره کرد.
در همین زمینه مشخصشده است که در افراد مبتدی و تمرین
نکرده افزایش  Vo2 maxرا میتوان به بهبود حمل و تحویل
اکسیژن به عضالت اسکلتی نسبت داد که احتماالً از طریق
افزایش حجم ضربهای ،چگالی مویرگی و میتوکندریایی و افزایش
برداشت اکسیژن توسط عضالت فعال رخ میدهد ( .)35افزایش
آمادگی قلبی تنفسی در بیماران ،احتماالً به علت بهبود سیستم
تأمینکننده انرژی هوازی ،فعال شدن آنزیمهای هوازی عضله و
افزایش رهاسازی و اکسیداسیون اسیدهای چرب است که خود
راهکاری مطلوب برای کاهش چربی کبد و بهبود شاخصهای
آسیبهای کبدی بهحساب میآید (.)34
متادون یک داروی مخدر صنعتی قوی است که اعتیادآوری
آن کمتر از مرفین و هروئین بوده و اغلب تحت عنوان یک داروی
نگهدارنده جهت مهار اعتیاد به هروئین و دیگر مواد مخدر
مورداستفاده قرار میگیرد .متادون به دلیل بلوکه کردن اثرات
هروئین در دوز باال ،در درمان سوءمصرف هروئین استفاده
میشود .تجویز مزمن متادون تحمل و وابستگی ایجاد نموده و
همین عامل منجر به سوءمصرف آن شده است .ازآنجاکه متادون
چربیدوست است ،مشخصشده است که در کبد و سایر بافتها
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کشیدن سیگار و یا تمرینات ورزشی با دورههای طوالنیمدت قرار
میگیرد ( .)20همچنین اسد و همکاران ( )2013گزارش نمودند
 8هفته تمرینات استقامتی اثر معنیداری بر سطوح سرمی ALT
و  ASTزنانی که در دوره ترک مصرف متادون بودند ،ندارد (.)19
با توجه به محدودیتهای موجود در تحقیق حاضر از نقاط ضعف
تحقیق حاضر میتواند به عدم کنترل ترکیبات اضافی آب از قبیل
کلر ،عدم اعمال اضافهبار تمرینی بر اسا اصل اضافهبار فزاینده،
نمونه آماری پایین و همچنین عدم مصرف متادون با دوزهای
مختلف اشاره نمود ،بااینوجود از نقاط قوت تحقیق حاضر
میتوان به همزمان بودن شروال تمرینات شنای اجباری موشهای
صحرایی ،کنترل دقیق دمای آب و همچنین نگهداری موشهای
صحرایی در شرایط مناسب اشاره کرد .ازاینرو جهت کسب بینش
دقیقتر در رابطه با اثرات مصرف متادون و همچنین فعالیتهای
ورزشی بر آنزیمهای کبدی نیاز به مطالعات بیشتر همراه با تعداد
نمونههای آماری باال ،دوزهای مختلف مصرف متادون ،مصرف
طوالنیتر مصرف متادون ،پروتکلهای ورزشی متنوال و همچنین
طوالنیمدت تر است.

نتیجهگیری
بر اسا نتایج مطالعه حاضر هشت هفته مصرف متادون اثر
معنیداری بر آنزیمهای  ALT ،ASTو  ALPندارد و هشت هفته
تمرین شنا اثر معنیداری بر آنزیمهای  ASTو  ALTندارد،
بااینوجود منجر به افزایش  ALPمیگردد .همچنین هشت هفته
تمرین شنا همراه با مصرف متادون اثر معنیداری بر آنزیمهای
 ALT ،ASTو  ALPندارد.

تشکر و قدردانی
با توجه به اینکه مطالعه حاضههر تحت عنوان طرح پژوهشههی
مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت صورت گرفته است،
از کمههکهههای مههالی و معنوی معههاونههت پژوهش و همچنین
کارشهههنا آزمایشهههگاه تربیتبدنی و علوم ورزشهههی این واحد
دانشگاهی تشکر و قدردانی میگردد.

تعارض منافع
نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند.
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متادون بر  ALTو  ASTهمسو با نتایج مطالعه حاضر است،
بااینوجود محققین مذکور بیان نمودند اگرچه  24ماه مصرف
متادون اثر معنیداری بر آنزیمهای  ALTو  ASTندارد،
بااینوجود منجر به افزایش معنیدار سطوح  ALPبیماران تحت
درمان متادون میگردد که این نتایج با نتایج مطالعه حاضر همسو
نیست ( .)10بر پایه گزارش محققین یکی از علتهای افزایش
 ALPمتعاقب مصرف متادون میتواند ناشی از فعالیتهای
صفراوی آسیب کبدی باشد .این الگو بهطور عمده ناشی از
داروهای مهارکننده ترش صفرا از کبد است .عالوه بر این،
محققین همچنین بیان کردند علیرغم شیوال باالی هپاتیت  Bو
 Cو همچنین افزایش سطوح آنزیمهای کبدی در بین افراد معتاد،
عدم افزایش آنزیمهای  ALTو  ASTدر تحقیق آنها شایان
توجه نیست (.)10
همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد هشت هفته تمرین
شنا همراه با مصرف متادون اثر معنیداری بر آنزیمهای ،AST
 ALTو  ALPموشهای صحرایی ندارد .در حقیقت نتایج این
مطالعه نشان داد مصرف روزانه دو میلیگرم به ازای هر کیلوگرم
از وزن بدن به همراه تمرین شنا به مدت هشت هفته بر تغییرات
آنزیمهای کبدی اثرگذار نبوده است که علت عدم اثرگذاری
تمرینات شنا و همچنین مصرف متادون میتواند ناشی از شدت
و یا حجم تمرینات شنا و یا دوز مصرفی متادون باشد ،بااینوجود
مصرف متادون به همراه تمرین شنا منجر به عدم افزایش
معنیدار  ALPناشی از تمرینات شنا گردیده است .همسو با نتایج
تحقیق حاضر حدادی و همکاران ( )2015در بررسی اثرات
تمرینات استقامتی بر  ALPزنان معتاد به متادون گزارش نمودند
 8هفته (در  2هفته اول  3جلسه تمرین در هفته و هر جلسه 25
دقیقه تمرین استقامتی با شدت  65درصد حداکثر ضربان قلب،
در  3هفته بعد  3جلسه تمرین در هفته و هر جلسه  35دقیقه
تمرین استقامتی با شدت  65تا  75درصد حداکثر ضربان قلب و
در  3هفته آخر  3جلسه تمرین در هفته و هر جلسه  40دقیقه
تمرین استقامتی با شدت  75تا  85درصد حداکثر ضربان قلب)
تمرینات ورزشی اثر معنیداری بر سطوح  ALPزنان معتاد به
متادون ندارد ( .)20این محققین بیان نمودند احتماالً تغییرات
 ALPتحت تأثیر عواملی از قبیل کنترل عادات غذایی ،ترک
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Abstract
Background & Objective: Narcotics abuse can induce liver disorders; nevertheless, exercises improve
liver disorders. The present research aimed to review the effect of eight weeks forced swimming training
with methadone supplementation on liver enzymes of rats.
Material & Method: In this experimental research, 48 rats were selected, and after one week adaptation
to lab environment, they were randomly divided into four groups of 12 rats including (1) forced
swimming training, (2) methadone supplementation, (3) forced swimming training with methadone
supplementation, and (4) control. Groups 2 and 3 used 2 mg/kg methadone daily for 8 weeks. Also, groups
1 and 3 swam for 8 weeks, three sessions per week and each session for 30 minutes. For statistical analysis
of data, one-way ANOVA and Tukey post hoc tests were used (α≤0.05).
Results: Findings showed that forced swimming training, methadone supplementation, and forced
swimming training with methadone supplementation had no significant effect on AST (P=0.90) and ALT
(P=0.99) enzymes; forced swimming training had significant effect on increase of ALP (P=0.001); also,
forced swimming training, compared with methadone supplementation and combination of forced
swimming training with methadone supplementation, had significant effect on increase of ALP (P=0.001).
Conclusion: Accordingly, 8 weeks of forced swimming training with methadone has possibly no
significant effect on liver enzymes.
Keywords: Forced Swimming Training, Aspartate Aminotransferase, Alanine aminotransferase, Alkaline
Phosphatase, Methadone
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