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چکیده
هدف :هدف از این تحقیق اثر تمرینات اینتروال و مصرف مکمل ویتامین  Eدر کاهش تولید
رادیکال های آزاد مردان غیرورزشکار بود.
روش :این پژوهش از نوع نیمه تجربی و کاربردی بود .آزمودنی های تحقیق  38م رد س ال
غیرفعال بودند که به صورت داوطلبان ه در دو ر روه  21نف ری تمرین ات اینت روال  +مکم ل
ویت امین  Eب ا می انگین س نی  28/21±1/32س ال ،ق د  177/41±1/47س انتی مت ر ،وزن
 80/01±2/14کیلوررم و شاخص توده بدنی  25/72±1/16کیلوررم بر مترمرب و  17نف ری
تمرینات اینتروال  +دارونما با میانگین سنی  26/05±1/13سال ،ق د  174/18±3/18س انتی
متر ،وزن  81/27±1/62کیلوررم و شاخص توده بدنی  25/08±1/18کیلوررم بر مترمرب در
این پژوهش شرکت کردند .جهت بررسی فاکتورهای مورد نظر خونگیری در دو مرحله قب ل و
بعد از تمرینات از آمودنی ها به عمل آمد .جهت تجزیه و تحلی ل آم اری داده ه ای از آزم ون
تی مستقل استفاده شد.
نتایج :نتایج آزمون تی مستقل نش ان داد ک ه ب ین مق ادیر رلوت اتیون پالس ما (،)p=0/001
ظرفیت تام آنتی اکس یدانی( ،)p=0/001س وپر اکس ید دیس موتاز( ،)p=0/001م الون آلدهی د
( ،)p=0/003حداکثر اکسیژن مصرفی( )p=0/001در بین دو رروه تمرینات اینتروال  +مکم ل
ویتامین  Eو تمرینات اینتروال  +دارونما تفاوت معنی دار وجود دارد.
بحث :نتایج این تحقیق نشان داد که ویتامین  Eمی تواند با ایجاد خاص یت د د اکسایش ی
موجب بهبود سیست آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپدی در افراد رردد.
واژگان کلیدی:شاخص های آنتی اکسیدانی ،تمرینات اینتروال ،مکمل ویتامین .E
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مقدمه

مکمل های غذایی را جزء غذا به حساب میآورن د و کس ی ب ه عن وان دارو از آنه ا
استفاده نمی کند و معموال با هدف بهبود عملکرد یا جبران کمبود برخی از مواد مغذی
استفاده می شوند .مکملهای غذایی با توجه به نوع آن ها و مواد موج ود در آنه ا در
ورزش های مختلف و بسته به هدفهای ورزشکار مورد استفاده قرار میریرند که م ی
تواند اثراتی چون افزایش توده عضالنی ،کاهش بافت چربی ،افزایش قدرت ،به ت خخیر
افتادن خستگی ،بهبود ذخایر کربوهیدرات ،بازیافت ،ترمی بافتها ،ک اهش و اف زایش
وزن ،جب ران کمبوده ای غ ذایی و غی ره را ب ه دنب ال داش ته باش ند(کاکیر و
همکاران ،2010،رمضانی و همکاران.)1394،
در شرایط طبیعی فیزیولوژیکی ،دستگاه دفاعی آنتی اکسیدانی درون زا همراه ب ا آنت ی
اکسیدانهای برون زا (دریافتی از طریق غذا)  ،ماکرومولکول و س لول ه ای ب دن را در
مقابل اثرات مخرب اکس یدان ه ا محافظ ت م ی کنن د .اف زایش تولی د  RONSدر
تمرینات ورزشی می تواند منجر به غلبه س طوح رادیک ال ه ای آزاد و س ایر عوام ل
اکسیدان برسیست دفاعی آنتی اکسیدانی بدن بشود.این حالت استرس اکسایشی نامیده
می شود که می تواند باعث اکسایش لیپید ها،پروتئین ها DNA،و سایر مولک ول ه ا
شده و بدین ترتیب به ساختار و عملکرد سلول آسیب برساند(بلومر و رلدفارب .)2004،
از عوارض رادیکال های آزاد می توان به :آس یب  DNAو ایج اد س رطانهایی چ ون
سرطان ریه،پوست ،معده ،پروستات و غیره ،آسیب به غشای فس فولیپیدی س لول و در
نتیجه پراکسیداسیون لیپید ه ای غش اء و س خت ش دن دی واره س لول ه ا ،بیم اری
پارکینسون ،اکسیداسیون لیپوپروتئین های ک چگال ( )LDLدیواره ع رو و س خت
شدن سرخرگ ها و ایجاد بیماری قلبی و آتروس کلروز ،ایج ادآب مرواری د و انحط ا
عضالنی چشمها،روماتیس مفص لی و آس ،تخریب اس پرم ه ا و عقیمی،د خ ه ا و
اختالالت دستگاه هادمه ،تخریب کبد و بخصوص کاهش مقاومت در برابر عفونت ها
و بیماری ها ،اشاره کرد(لیف و همکاران .)2005،بنابراین با توجه ب ه ع وارض مخ رب
رادیکال های آزاد به نظر می رسد شناخت راهی برای ک اهش و کنت رل رادیک ال آزاد
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ناشی از تمرینات مقاومتی ،می تواند کمک بزرری ب ه ورزش کاران نمای د(عزیزبیگی و
همکاران.)2014،
دامنة دداکسایشهای فعال در ب دن ش امل دداکس ایشه ای آنزی می درون زا و
دداکسای ش های غی رآنزیمی اس ت .آن زی ه ای دداکسایش ی ش امل سوپراکس ید
دیسموتاز ،کاتاالز ،رلوتاتیون پراکسیداز و دداکسایشهای غیرآنزیمی ش امل ویت امین
های ،A،C،E،فالونوئیدها ،رلوتاتیون ،یوبی کوینون اسید اوریک ،بیلی روبین ،ف ریتین
و ریزمغذیها(آهن ،مس ،روی ،سلنیوم و منگنز) هستند که به عنوان کوفاکتور آنزیمی
عمل می کنند(فراحتی و همکاران.)1392،
تحقیقات نشان دادهاند که کاهش آنتیاکسیدانها بالفاص له بع د از ورزش اتف ا م ی
افتد و مکملسازی آنتی اکسیدانها در رژی غ ذایی اث ر حف اظتی در مقاب ل اس ترس
اکسیداتیو ایجادشده از طریق ورزش دارد .براساس نظریة اکسیداسیون در بیماری های
قلبی و عروقی ،امروزه به عوامل آنتی اکس یدان در رژی غ ذایی توج ه خاص ی م ی
شود(بوسکو و روکا .)2011،در حال حادر تحقیقات زیادی برت خثیر اس تفاده مکم له ا
روی کاهش ظرفیت اکسایشی ورزش انجام شده است .بطور کلی می توان رفت آنت ی
اکسیدان های ویتامینی وظیفة حفاظت خارجی از سلول ها را در براب ر رادیک ال ه ای
آزاد به عهده دارند .این دسته از آنتی اکسیدان ها شامل :یکی از ویتامین های محل ول
در چربی آنتی اکسیدان اصلی  ،یعنی ویتامین Eو  Cو بتاکاروتن محلول در آب یعن ی
ویتامین است که یک پش ساز ویتامینی است(ویجینی و همکاران .)2008،این ویتامین
یکی از چهار ویتامین محلول در چربی است که برای عملکرد طبیعی سلول ها در حین
ورزش با اتصال ب ه لیی وپروتئن ه ای غش اء س لول د روری اس ت .ویت امین  ، Eاز
اکسیداسیون اسیدهای چرب غیر اشباع در غشاء سلول جلوریری می کند .این ویتامین
از فعال سازی پالکت ها جلوریری کرده و آنتی اکسیدان غال ب در لیپ ویروتیئن ه ای
ک چگال خون است(تقی زاده و اکبرزاده .)1390،از این رو هدف از ای ن تحقی ق اث ر
تمرینات اینتروال و مصرف مکمل ویت امین  Eدر ک اهش تولی د رادیک ال ه ای آزاد
مردان غیرورزشکار بود.
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روش بررسی

تحقیق حادر از نوع نیمه تجربی و کاربردی میباشد .آزمودنی های تحقی ق  38م رد
سال غیرفعال بودند که به صورت داوطلبانه در دو رروه  21نفری تمرینات اینت روال +
مکمل ویتامین  Eبا میانگین سنی  28/21±1/32س ال ،ق د  177/41±1/47س انتی
متر ،وزن  80/01±2/14کیلوررم و ش اخص ت وده ب دنی  25/72±1/16کیل وررم ب ر
مترمرب و  17نفری تمرینات اینتروال  +دارونما با میانگین سنی  26/05±1/13س ال،
قد  174/18±3/18سانتی مت ر ،وزن  81/27±1/62کیل وررم و ش اخص ت وده ب دنی
 25/1±08/18کیلوررم بر مترمرب در این پ ژوهش ش رکت کردن د .برنام ه تمرین ات
اینتروال شامل هشت هفته (سه روز در هفته) دویدن بر روی تردمیل با  90-75درص د
دربان قلب بیشینه به صورت فزاینده به مدت  30دقیقه به نسبت  1/5به ( 1/5دویدن
به راه رفتن) در چهار هفته اول و نسبت  2به  2در چهار هفته دوم بود .مصرف مکم ل
به صورت سه عدد قرص  400میلی ررم ویتامین  Eدر هفته با فواصل زمانی یکس ان
بود .جهت بررسی فاکتورهای مورد نظر خونگیری در دو مرحله قبل و بعد از تمرینات از
آمودنی ها به عمل آمد .جهت تجزیه و تحلیل آماری داده های از آزمون ت ی مس تقل
استفاده شد.
یافته ها

نتایج آزمون تی مستقل نشان داد ک ه ب ین مق ادیر رلوت اتیون پالس ما (،)p=0/001
ظرفیت تام آنت ی اکس یدانی( ،)p=0/001س وپر اکس ید دیس موتاز( ،)p=0/001م الون
آلدهید ( ،)p=0/003در بین دو رروه تمرینات اینتروال  +مکمل ویتامین  Eو تمرینات
اینتروال  +دارونما تفاوت معنی دار و در حداکثر اکس یژن مص رفی( )p=0/001تف اوت
غیرمعنی داری وجود دارد(جدول .)1
جدول( :)1مقایسه بین آنزی های آنتی اکسیدانی در رروه تمرینات اینتروال  +مکمل ویتامین  Eو
تمرینات اینتروال  +دارونما
اختالف میانگین±
گروه آماره

 tمقدار

خطای انحراف
استاندارد

گلوتاتیون پالسما

3/312

3/1±94/15
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درجه

معنی

آزادی

داری

36

0/001

آنتی اکسیدان تام
پالسما
سوپر اکسید
دیسموتاز
مالون دی آلدهید
حداکثر اکسیژن
مصرفی

13/3±26/16

4/745

36

0/001

2/1±73/65

3/651

36

0/001

-1/0±14/7

-2/698

36

0/003

0/0±43/82

2/742

36

0/426

بحث و نتیجهگیری

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که رروه تمرینات اینتروال  +مکم ل ویت امین E
نسبت به رروه تمرینات اینتروال  +دارونما افزایش بیشتری را در ش اخص ه ای آنت ی
اکسیدانی سرم مانند رلوتاتیون پالس ما ،آنت ی اکس یدان ت ام پالس ما و س وپر اکس ید
دیسموتاز به وجود آورد .همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که مکمل ویتامین  Eمی
تواند موجب کاهش پراکسیداسیون لیپیدی از طریق کاهش مالون دی آلدهید در ر روه
تمرینات اینتروال  +مکمل ویتامین  Eنسبت به ر روه تمرین ات اینت روال  +دارونم ا
رردد .همانطور که نتایج این تحقیق نشان داد ح داکثر اکس یژن مص رفی در دو ر روه
مورد بررسی تفاوت معنی داری را نشان نداد .این امر نشان دهنده این است که اث رات
تمرین در دو رروه مشابهت داشته و تفاوت های ایج اد ش ده در ش اخص ه ای م ورد
بررسی به علت مکمل سازی ویتامین  Eدر آزمودنی ها می باشد.
تخثیر مثبت تمرینات بدنی م نظ و اجراه ای ورزش ی مش خص ش ده اس ت ،هرچن د
براساس برخی شواهد تمرینات بدنی رونه ه ای فع ال اکس یژن را در عض الت فع ال
افزایش می دهند .کاهش آنتی اکسیدان ها بالفاصله بعد از ورزش اتف ا م ی افت د و
مکمل سازی آنتی اکس یدان ه ا در رژی غ ذایی ،اث ر حف اظتی در مقاب ل اس ترس-
اکسیداتیو ایجادشده از طریق ورزش دارد(باالکریهان ان و انوراده ا  .)1998،ویت امین
Eبه عنوان مه ترین مادۀ دد اکسایشی محلول در چربی در غشاهای بافتی در جهت
جلوریری از آثار رادیکالهای آزاد راهبردی با اهمیت قلمدادمی شود که با تخثیر مس تقی
بر فرایندهای زنجیره ای از تشکیل رادیکالهای آزاد از پراکسیداسیون لیپیدی جلوریری
می کند(یصربی و همکران.)2010،
59

ویتامین  Eمی تواند با تبدیل رادیکال پراکسیل لیپید به هیدرو پراکسیل از تولید هر چه
بیشتر رادیکال در فرآیندهای زنجیره ای پراکسیداسیون لیپیدیِ اسیدهای چرب پراشباع
نشده جلوریری کند و از آس یب ه ای ناش ی از آن ممانع ت ب ه عم ل آورد(ر ائینی و
همکاران .)2006،همچنین افزایش تولید رونه های فعال اکسیژنی طی جلسات فعالی ت
ورزشی میزان مقاومت غشای سرشار از اسیدهای چرب غیراشباع سلول ها را نسبت به
واکنش های پراکسیداسیون چربی افزایش داده باشد .به بیان دیگ ر تمرین ات م نظ و
باالرفتن توان دفاع دداکسایشی متعاقب آن و کاهش پراکسایشی لیپیدی باف ت ه ای
بدن کاهش غلظت مالون دی آلدهید پ س از تمرین ات در پ ی داش ته باشد(سس ی و
همکاران .)2014،از این رو از جمله مکانیزم های بالقوه برای کاهش استرس اکسایشی
و پراکسیداسیون لیپیدی به دنبال تمرینات مقاومتی می توان به ف را تنظیم ی فعالی ت
آنزی های آنتی اکسیدانی ناشی از انقبادات عضالنی و بن ابراین پاکس ازی و ک اهش
مالون دی آلدئید اشاره نمود .همچنین ارتبا تنگ اتنگی ب ین تغی ر ناش ی از ورزش در
استرس اکسیداتیو و چربی بدن وجود دارد(عزیزبیگی و همکاران .)2014،
از سوی دیگر باید رفت که مکانیس اف زایش فعالی ت آن زی ه ای آنت ی اکس یدانی
ناشناخته است اما یک مکانیس احتمالی برای این افزایش فعالیت م ی توان د اف زایش
میزان آدنوزین در نتیجه مصرف آدنوزین تری فسفات باش دکه بواس طه اث رات تنظ ی
کنندری ممکن است باع ث ایج اد س ازراری ش ود(راد و همک اران .)2011،مکانیس
احتمالی دیگر برای افزایش فعالیت آنزی های آنتی اکسیدانی تنظی ژنی است  ،با این
وجود در این زمینه اطالعات بسیار محدودی وج ود دارد و نیازمن د تحقیق ات رس ترده
است  .اعتقاد بر این است که تمرین بدنی منظ و مصرف مکمل ب ه س ازراری ه ایی
منجر می شود که نتیجه آن باال رفتن ظرفیت دداکسایشی تام برای مقابله با اس ترس
اکسیداتیو می باشد(کارکوک .)2010،با توجه ب ه نت ایج ای ن تحقی ق مص رف مکم ل
ویتامین  Eمی تواند با افزایش دفاع آنتی اکسیدانی بدن و کاهش پراکسیداسیون چربی
از آثار مخرب ناشی از تمرین های شدید ،جلوریری به عمل آورد.
سپاسگزاری

از همه عزیزانی که در انجام این تحقیق ما را یاری دادند ،سپاسگزاری می کنی .
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