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مالون وتمرین تناوبی شدید بر میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام تاثیر یک دوره
هاي صحرایی نر ویستاردي آلدهید بافت کبدي موش

3رحمانیاحمد ، 2آقاعلی قاسم نیان، 1مژگان یوسف پور

.یران، ا، زنجانانشگاه زنجانورزشی، دانشکده علوم انسانی، د، گروه علوم کاربرديدانشجوي کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی.1
ghasemnian@znu.ac.ir،024-33052778:تلفن ثابت، )مولف مسوول(، ایران، زنجانگروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجاناستادیار .2

، ایران ، زنجانزنجانگروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاهاستادیار .3

چکیده
ت باعث د و عاملی که ممکن اسنشونوع بیماري می60ث ایجاد بیش از باعهاي آزادرادیکالکه اندها نشان دادهپژوهش: و هدفزمینه

عواملی که موجب مترینیکی از مههمچنین .است) ضد اکسایشی(سیستم آنتی اکسیدانی،هاي آزاد در بدن شودتوقف روند تخریبی رادیکال
دورهیکبررسی تاثیرهدف از این پژوهش،.شود تنفس شدید حین فعالیت بدنی استهاي آزاد در بدن میگیري رادیکالافزایش شکل

.بودویستارنرصحراییهايموشکبديبافتآلدهیدديمالونوپالسماتاماکسیدانیآنتیظرفیتمیزانبرشدیدتناوبیتمرین
) سر8(کنترلگروه2بهتصادفیصورتبهگرم200با میانگین وزن ویستارنژادبالغنرصحراییموشسر16مطالعهایندر:یروش بررس

بهاستانداردغذايوآب.شدانجامروزپنجمدتبههفتههروهفته8مدتبهشدیدتناوبیتمرینات.شدندتقسیم) سر8(شدیدتناوبیو
بیهوشیازپس،شبانهناشتاییساعت8ازپسوتمرینجلسهآخرینازبعدساعت48.گرفتقرارحیواناتهمهاختیاردرآزادصورت

و با استفاده از روش رنگ سنجی فعالیت ظرفیت تام آنتی اکسیدانی پالسما و غلظت مالون آوري شدو بافتی جمعخونیهاينمونهحیوانات
.مستقل استفاده شدتستاز آزمون تینیزهابراي تجزیه و تحلیل داده.دگیري شاندازهدي آلدهید بافت کبد

هفته تمرین تناوبی شدید تاثیري بر میزان فعالیت ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پالسما و همچنین غلظت 8نتایج این تحقیق نشان داد :هایافته
).P<05/0(مالون دي آلدهید بافتی نداشت

نداشته آلدهید دانی تام و غلظت مالون ديبر تغییرات ظرفیت آنتی اکسیهفته تمرین تناوبی شدید تاثیري 8این که با توجه به:نتیجه گیري
مقابلدررابدن،اري مفید در سیستم آنتی اکسیدانیبا ایجاد سازگمنظم تناوبی،ورزشیتمریناتکه عنوان کرد، شاید بتوان با احتیاط است

.استساختهترمقاومواکسیداتیاسترستولیدات
مالون دي آلدهید،آنتی اکسیدانی تامظرفیت شدید،تناوبیتمرینات :کلمات کلیدي

21/5/96:پذیرش4/5/96:اصالحیه نهایی19/1/96:وصول مقاله
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مقدمه
میزان تولید ،اند که بعد از ورزشگزارش کرده،پژوهشگران

و )1(رسدژن فعال در عضالت به دو برابر میهاي اکسیگونه
هاي اکسیژن فعال را افزایش فعالیت بدنی شدید تولید گونه

عضالنی در عضالت فعال سایشی و داده و موجب آسیب اک
شده است که به هنگام فعالیت عنوانهمچنین. )2(شود می

این که یابد ار پنتان بازدمی انسان افزایش میمقدورزشی،
هاي لیپیدي ناشی از رادیکالپراکسیداسیوننشانگرموضوع 

هاي آزادرین اثر تخریبی رادیکالتبیش.)2(آزاد است
داخل سلولی نظیر هايمتوجه غشاي سلولی و غشاي اندامک

آسیب به غشاي فسفو لیپیدي .)2(ها استغشاي میتوکندري
ي غشا و سخت شدن لیپیدهاسلول موجب پراکسیداسیون

- د و بدین ترتیب بسیاري از فعالیتشوها میلولي سدیواره

بسیاري از بروزگیرد و زمینه هاي سلول تحت تاثیر قرار می
عروقی از راه تولید محصوالت -هاي قلبیبیماري

کراتین کینازنظیر مالون دي آلدهید وپراکسیداسیون لیپیدي
)MDA،CK(1 شودمیفراهم)البته همه انوع ارگانیسم.)3 -

هاي فعال ازي داراي سیستم دفاعی علیه گونههاي هو
هاي ضداکسایشی اولین خط آنزیم. )3(اکسیژن هستند

هاي فعال اکسیژن هستندیکالاعی در برابر حمله انواع راددف
هر یک از ترکیبات آنتی اکسیدانی نقش منحصر به . )3(

کنند و برآیند را کامل میعمل یکدیگرفردي دارند که
بدن TAC(2(آنتی اکسیدانی تامها تحت عنوان ظرفیتآن

از شی ورزهايالیتعفعنوان شده است .)4(ددگرتلقی می
- حتمال تشکیل رادیکالایک سو با افزایش فشاراکسایشی،

ر با القاي و از طرف دیگدهندهاي آزاد مضر را افزایش می
هاي آزاد شی سبب کاهش رادیکالهاي ضداکسایآنزیم

نوع مدت،شدت،رسد،به نظر میبا این حال. )5(شوندمی
د اثرات متفاوتی را در بروز جنسیت و نژافعالیت ورزشی،

1. creatine kinase and Malondialdehyde

2.Total antioxidant capacity

ل آن سیستم ضداکسایشی هاي اکسایشی و به دنباآسیب
-اندازهضداکسایشی،هايشاخصبیندر.)6(داشته باشد

دهندهنشانکه) TAC(تامضداکسایشیظرفیتگیري
است،آزادهايرادیکالاثربرابردرضداکسایشیظرفیت
وورزشآثارتوانمیمتغیراینارزیابیبا.دارداهمیت
هايرادیکالآثاربادررویاروییراضداکسایشیتوانایی

نظیردیگريفاکتورهايالبته). 8(کردبررسیاکسیژنآزاد
تعیینبرايمناسبشاخصی)MDA(آلدئیدديمالون
).9(استاکسایشیفشاروسلولغشايآسیبمقدار

از ها در زمینه استرس اکسایشی،هشر بسیاري از پژود
تمرینات هوازي بر روي تردمیل یا چرخ کارسنج استفاده 

هاي شده است که به دنبال فعالیتگزارش . )7(شده است
گر اکسیژن و هاي واکنشگونهبا افزایشبدنی شدید

عدم تعادل ، MDAشاخص پراکسیداسیون لیپیدي از جمله 
بین فشار اکسایشی و دفاع ضداکسایشی منجر به کاهش 

TACنشان داده شده است که بعد ايدر مطالعه.)8(شودمی
ون دي آلدئید ید میزان مالاز تمرینات کوتاه مدت و شد

شاخص پراکسیداسیون ها به عنوان پالسما و اریتروسیت
در .)9(اندهاي قرمز خون افزایش یافتهگلبوللیپیدي غشاء 

بر روي ورزشکاران ،)2013(پژوهش فراك و همکاران
،شدیداوبیتنروز پروتکل تمرینی 10بعد از ،ايحرفه

شد،در سطح مالون دي آلدهید مشاهده يدارافزایش معنی
هاي بدن اکسیدانمعنی داري در میزان آنتیولی تفاوت 

)SOD, CAT, GPX(مشاهده نشد)در ، همچنین ،)10
هفته 6بعد از ،)2015(نیلس توماس و همکارانپژوهش 
فیت تفاوت معنی داري در میزان ظراینتروال شدید تمرینات

بافت کبد و قلبتام آنتی اکسیدانی و مالون دي آلدهید
باگدانیس و ،از طرفی دیگر.)11(مشاهده نشده است

هفته تمرین تناوبی شدید 3عد از انجام ب) 2013(همکاران
اوت مردي که از لحاظ فیزیکی سالم بودند تف8بر روي 

معنی داري در میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام مشاهده 
یککوتاهزمانمدتباهايپروتکلچندهر. )12(کردند
هوازيمدتوطوالنییا متوسط)13(اي مقاومتیجلسه
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برايشدهبردهکاربههايروشترینعمومیاز)14(
ما اکثر ا،)7(استاکسایشیاسترسهايشاخصارزیابی

بدون اصل اضافه (آنها در ارتباط با یک نوع تمرین خاص
از این رو به . بوده استبه صورت حاد یا طوالنی مدت،)بار

تمرینات نظر می رسد که نتایج پژوهش ها در مورد تاثیر 
با اصل طوالنی مدت بویژه تمرینات تناوبی شدیدورزشی

تغییرات این متغیرها پس همچنین . ناقض استاضافه بار، مت
با پرسشنیز در طوالنی مدت هوازي بیتناوبیاز تمرینات 

هاي ورزشی عموما برنامهتجویزاز طرفی .همراه استهایی
-نات پیوسته مورد استفاده قرار میاي است که تمریبه گونه

عالوه بر تناوبیحال آن که اجراي تمرینات به شکل ،گیرد
تنوع شود، وجب افزایش شدت اجراي تمرینات میکه مآن 

هاي انجام گرفته پژوهشاز طرفی .داردنیزپذیري بیشتري
ايسرعتی یک مرحلههاي تمرینی تاثیر پروتکلعمدتا

را بر )17(ازياینتروال هو،)16(مقاومتی شدید،)15(
مورد سطوح ظرفیت تام اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدي 

جه به اهمیت چگونگی با توبنابراین. اندمطالعه قرار داده
ول نتایج بهتر و هاي تمرینی براي حصطراحی برنامه

درباره اثر ات مطالعناکافی بودن جلوگیري از اتالف هزینه و 
- بر دفاع ضدتناوبی شدید در طوالنی مدتتمرینات 

ثر فعالیت در رابطه با اوجود تناقضاکسایشی و هم چنین
پژوهش ،ضداکسایشی-هاي اکسایشیورزشی بر تقابل

زان ظرفیت تمرین تناوبی شدید را بر میهفته8حاضر آثار 
و مالون دي آلدهید بافت کبدي آنتی اکسیدانی تام پالسما 

.دهدمیقرار مورد بررسی هاي صحرایی نر ویستار موش

بررسیروش 
و در آزمایشگاه 1395، در سال تجربیروشبهپژوهش

انجامحیوانات گروه فیزیولوژي ورزشی دانشگاه زنجان
نر نژاد سر موش صحرایی16در پژوهش حاضر . گرفت
از موسسه )گرم200هفته و میانگین وزن8با سن (ویستار
انتقالکهآنجاییاز.ازي رازي کرج خریداري شدسرم س

فیزیولوژیکیشرایطتغییرنتیجهدرواسترسباعثحیوانات

وپرورشمرکزازانتقالازپسحیواناتشود،میهاآندر
جدیدشرایطتحتهفته2مدتبهپژوهش،محیطبهتکثیر

ينحوهباحیواناتيهمهدوم،هفتهدر.شدندنگهداري
بعد از آشنایی با .)18(شدندآشنانوارگردانرويفعالیت

به طور محیط جدید و چگونگی فعالیت روي نوارگردان 
تقسیم )سر8(تمرینو )سر8(تصادفی به دو گروه کنترل

ي راد و چرخهگي سانتیدرجه22حیوانات در دماي .شدند
% 50ساعت و رطوبت 12:12محیطی روشنایی به تاریکی 

خوراك تولید شرکت،هاغذاي آزمودنی.نگهداري شدند
ها قرار داده به صورت آزاد در اختیار آنبود که دام پارس

ساخت ایران هاي صحرایی،ي موشنوار گردان ویژه.شد
و سانتی متر 90*10*15ي فلزي و به ابعاد حفظهم10داراي 

زمان و مسافت ، صفحه نمایشگر سرعت،داراي شوکر دستی
به مدت دوهفته در هفته و جلسه5برنامه آشنایی شامل .بود

8تا 5یدن با سرعت راه رفتن و دوجلسات اولیه،که در بود 
اجرا دقیقه 10تا 5به مدت درجهشیب صفر،متر در دقیقه

متر بر 30سرعت به دوم يرفته رفته در انتهاي هفته.شد
در تمام جلسات . اي رسیددقیقه1هاي کوتاه در زماندقیقه 

ن دقیقه براي سرد کرد5دن و دقیقه براي گرم کر5تمرینی 
تمرینات اصلی بعد از دوهفته با .گرفته شدرها در نظموش

قیقه دمتر بر 5متر بر دقیقه شروع شده و هر هفته 35سرعت 
تم شي همیل اضافه میشد تا اینکه در هفتهبه میزان سرعت ترد
).1جدول (متر بر دقیقه رسید80تا 75سرعت تمرین به 

ینات براي گروه تمرین ثابت بود و ساعت اجراي تمر
چهارشنبه،دوشنبه،یکشنبه،پروتکل ورزشی روزهاي شنبه،

ي پس از اتمام دوره.عصر انجام شد5تا 3پنجشنبه ساعت 
ساعت 48و ) ساعت12(پس از یک شب ناشتاییتمرین،

.بیهوش شدنداتربا حیواناتپس از آخرین نوبت تمرینی
و جمع آوري شدههاي فالکون لهها در لوشسپس خون مو

قرار گرفته و ) 3000دقیقه با دور 10(در دستگاه سانتریفوژ
و همچنین بافت کبد جداسازي سرم صورت گرفت

و برايگرفته هاي میکروتیوب قرار لولهجداسازي شده در 
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نگهداريسانتیگراددرجه-80فریزردربعديگیرياندازه
.شد

تناوبی شدیدپروتکل تمرین -1جدول
هفته پنجمهفته چهارمهفته سومهفته دومهفته اولآشنایی

کاهش بار
هفته هشتمهفته هفتمهفته ششم

80-8075-8075-6570-7055-6565-5555-4545-3030-10)متر بر دقیقه(سرعت

111111111)دقیقه(مدت دوره 

222224433)دقیقه(مدت استراحت 

10101010105677تعداد دوره در روز
655553555تعداد جلسات درهفته

جهت اندازه در این مطالعه از روش تیوباربیتوریک اسید
بافت کبد استفاده شد) MDA(گیري مالون دي آلدهید

ول سی سی محل2میلی گرم از بافت کبد را در 50. )19(
4، آن را با دور کم و به مدت بافر فسفات  هموژن  قرار داده

بعد لوله حاوي . دقیقه در دستگاه هموژنایزر قرار دادیم
به مدت ده ستگاه سانتریفیوژ قرار داده و دسوسپانسیون را در
ر د.دور در دقیقه سانتریفیوژ شد3000دقیقه با سرعت 

لول تري حمرحله بعد سوپرناتانت را جدا نموده و به آن م
بار 2کلرواستیک اسید اضافه نمودیم، سپس محلول را 

متوالی فریز و گرم نموده سوپرناتانت آن جدا شده و به آن 
7/6یک سی سی محلول تري باربیتوریک اسید با غلظت 

15بعد از آن لوله را به مدت . گرم در لیتر اضافه نمودیم
دقیقه در آب جوش قرار داده، پس از سرد شدن در طول 

آلدهید به کمک دستگاه دينانومتر غلظت مالون 532موج 
ضریب جذب کمپلکس مالون دي اسپکترومتري و به وسیله 

.آلدهید تري باربیتوریک اسید سنجیده شد
ظرفیت تام آنتی اکسیدانی  پالسما با استفاده از روش 

FRAP1سنجشاساس.)20(ري قرار گرفتگیاندازهدمور
FRAPقدرتيوسیلهبهفروبهفریکهايیونکاهشبر

1- ferric reducing-antioxidant power

ينمونههریاپالسمااکسیدانیآنتیترکیباتکاهندگی
593موجطولدراسپکتروفتومتريروشبهکهاستدیگر

.شودمیسنجیدهنانومتر
.انجام شد23ي نسخهSPSSآماري توسط نرم افزار تحلیل

ایید طبیعی ها و بعد از تته بندي دادهآمار توصیفی براي دساز 
جهت ،شاپیروویلیکها با استفاده از آزمون بودن توزیع داده
.مستقل استفاده شدست تها از آزمون تیمقایسه شاخص

.شدگرفتهنظردر≥05/0pنیزداريمعنیسطح
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هایافته
مالون دي شاخص میزان نشان داد که هاي این پژوهشیافته

در مقایسه با گروه کنترل گروه تمرین فت کبدآلدهید با
.)p=14/0(تفاوت معنی داري ندارد

تام آنتی سطح ظرفیت نشان داد همچنین نتایج بررسی 
وه کنترل گروه تمرین در مقایسه با گراکسیدانی پالسمایی 

.)1نمودار()p=37/0(تفاوت معنی داري ندارد

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

کنترل تمرین

MDA

TAC

پژوهشهايگروهدراکسایشیاسترسواکسیدانیآنتیهايشاخصمیانگین:1رنمودا

بحث 
شدید تناوبی هفته تمرینات 8نشان داد که پژوهشنتایج این 

بافت MDAپالسمایی و TACبر میزان  معنی داريتاثیر
8/19داری معنغیرافزایشاگرچه باعث.، نداردکبدي 

دار نیمعغیرافزایشوMDAمقداردرمیانگیندرصدي
به نظر .شده استTACمیزاندرمیانگیندرصدي52/7
که با تمرینات اینتروال شدید و منظم تا حدودي رسدمی

پراکسیداسیون لیپیدي اتفاق افتاده اما مقدار آن در حدي 
- دار در ظرفیت تام آنتییمعننبوده که باعث افزایش 

نتایج وهش حاضر با نتایج حاصل از پژ.اکسیدانی شود
از جمله نیلس توماس و باشد،چندي از مقاالت همسو می

درشدیداینتروالتمریناتهفته6ازبعد،)2015(همکاران 
درآلدهیدديمالونواکسیدانیآنتیتامظرفیتمیزان
در .)12(اندنکردهمشاهدهدار کبد تفاوت معنیوقلببافت

گائینی و همکاران نشان رمشابه با پژوهش حاضپژوهشی 
تاثیري بر میزان مالون دي اینتروالهفته تمرینات 36دادند 

از طرفی معمار مقدم و همکاران در .)14(آلدهید ندارد
ان مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و مالون پژوهشی با عنو

ر ورزشکاران که دي آلدهید در دوندگان سرعت با غی

، هوازي شدید را اجرا کرده بودند پروتکل تمرینی بی
ندمشاهده نکردMDAو TACداري در میزان ی تفاوت معن

دفاعازناشیر،یتغیعدماینکهمیرسدنظربه.)21(
منظمهوازيبیاینتروالفعالیتراياجاثردراکسایشی

کهدهدمینشانشدهانجاممطالعاتنتایجاگرچه. باشد
هاییهورمونافزایشطریقازنامنظموشدیدبدنیفعالیت

برماکروفاژهافعالیتوپروستانوئیدهاها،نکوالمیتکامانند
اثرگذارسلولیغشاءساختمانوهالسلواکسایشیعملکرد

پراکسیداسیونواکسایشیاسترسافزایشموجبواست
ابتدايدرموضعیخونجریانکاهشو)22(شده لیپیدي
هاکلیهفعال،عضالتهمانندهاییاندامدربدنیهايفعالیت

افزایشرونددردیگريعاملعنوانبهکبد،و
حالیدرایناما، )23(شودمیمحسوبلیپیدپراکسیداسیون

دفاعافزایشابمستمر،ومنظمورزشیتمریناتکهاست
ولیپیديپراکسیداسیونکاهشموجبضداکسایشی،

درهمکارانواز طرفی باگدانیس. )24(شودمیپروتئینی
رويبرشدیدتناوبیتمرینهفته3امانجازپس 2013سال

داريیمعنتفاوتبودندسالمفیزیکیلحاظازکهمردانی
کهکردندمشاهدهتاماکسیدانیآنتیظرفیتمیزاندر
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ایندرآنتی اکسیدانیتامظرفیتافزایشدارداحتمال
تمریناتنسبتبهتمریناتکمترمدتدلیلبهمطالعه
نشان داد مطالعه حاضر این حال نتایج با.باشدحاضرمطالعه

که شاخص استرس اکسایشی و همچنین ظرفیت آنتی 
اکسیدانی تام با وجود شدت و حجم باالي تمرینات با گروه 

در همین .دداري نداری ت معناوکنترل غیرورزشکار تف
ي که دهد در افرادا مطالعاتی وجود دارد که نشان میراست

هاي غیر آزمودنینسبت به ند،تمرینات بی هوازي داشته ا
هاي تخریب عضالنی و استرس تمرین کرده شاخص

ا پس از فعالیت ورزشی اکسایشی در زمان استراحت و ی
-در توضیح این یافته)25و26(تري داشته استسطوح پایین

ا در نظر احتمال راینها و نتایج مطالعه حاضر شاید بتوان
به سیستم آنتی اکسیدانی افراد تمرین کردهبهبودگرفت،

سیستمدر حفظ و نگهداري صورت منظم و طوالنی مدت،
که چرا .تسلولس نقش داشته اساحیايواکسیداسیون

هوازي در طوالنی مدت نشان داده شده است تمرینات بی
هوازي را در عضلهي بیعالوه بر آن که ظرفیت تولید انرژ

دهد موجب بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی عضله افزایش می
شده است که غلظت داده از طرفی نشان.)27(شودمینیز 

هوازي افزایش ت بیی با تمریناهاي غیرآنزیمآنتی اکسیدان
هاي آزاد رسد تولید مکرر رادیکالبه نظر می.)28(یابدمی

نتشار مجدد خون در سطح عضالنی که ناشی از ایسکمی و ا
دهد در بهبود هاي ورزشی روي میالیتعدر اثر این نوع ف

اگرچه ،)28و29(نیم رخ آنتی اکسیدانی نقش داشته باشد
اکسیدانی تام در گروه تمرینی در این پژوهش ظرفیت آنتی

ما این تفاوت به لحاظ آماري اباالتر از گروه کنترل بود،
توان به دو نکته اشاره در این خصوص می.ر نبوددایمعن

اول آن که ظرفیت سیستم آنتی اکسیدانی و کارایی کرد،
به طور مثال نشان داده .این سیستم دو موضوع متفاوت است

هوازي داشته اند شده است در افرادي که تمرینات بی
بافت و به ویژه یدانی در خون،آنتی اکسهاي فعالیت آنزیم
)30-32(یابد شود بهبود میکه به کار گرفته میدر عضالتی 

در برابر استرس و به این طریق یک عامل محافظتی 

رد که ادوم آن که امکان د،)33(آورداکسایشی فراهم می
) آنزیمی و غیر آنزیمی(هاغلظت برخی از آنتی اکسیدان

تغییر نماید بدون آن که بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام اثر 
ن است در این پژوهش سازگاري کبنابراین مم.)34(بگذارد

سودمندي در سیستم اکسیداسیون و احیاي ورزشکاران روي 
هاي آزاد و وانسته است از افزایش رادیکالداده باشد که ت

جلوگیري به در طوالنی مدت س اکسایشی متعاقب آن استر
توان به نتایج به دست آمده احتماال میبا توجه .عمل آورد

به صورت هاي باال گفت تمرینات اینتروال حتی در شدت
تواند تاثیرات مثبتی بر کارایی سیستم ضداکسایشی میمنظم
، هاي آزاد را خنثی نمایدرادیکالاثرات مضرو گذاشته بدن 

داراينظراینازحاضرپژوهشنتیجهرسدمینظربهلذا
هفته تمرینات تناوبی شدید 8احتماالکهاستاهمیت

تاثیري در ایجاد و افزایش استرس اکسایشی نداشته و یا 
در طوالنی مدت باعث بروز احتماال تمرینات تناوبی 

مانع اکسیدانی شده کههاي مفید در دستگاه آنتیسازگاري
. شودهاي حاصل از آن میز استرس اکسایشی و آسیببرو
حاضرپژوهشهايمحدودیتازیکیکهاینبهنظراما

هاي هاي پاسخی متفاوت بافتدر نظر گرفتن مکانیسمعدم
ع به نو) عضالت اسکلتی،قلب،کلیه،مغز و غیره(مختلف بدن

فعال گیرند و همچنین  ورزشی که تحت تاثیر آن قرار می
ها و کورتیزول در طول مینکوالهایی نظیر کاتنشدن هورمو

تواند از دیگر عوامل تاثیر گذار بر نتایج تحقیق میتمرین که 
هاي ضد آنزیمو از طرفی سنجش ،استبوده حاضر باشد،

تاشودمیپیشنهاد، SOD،GPX،CATاکسایشی از جمله 
این موارد را کنترل کرده، آتیهايپژوهشدرپژوهشگران

.شودارائهاستنادتريقابلتایجنتا 

نتیجه گیري
هفته تمرینات 8نتایج این پژوهش نشان داد که در مجموع

تناوبی شدید تاثیري در ایجاد و افزایش استرس اکسایشی 
به نظر می رسد که احتماال تمرینات تناوبی در . نداشت

هاي مفید در دستگاه طوالنی مدت باعث بروز سازگاري
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مانع بروز استرس اکسایشی و می شوند ونی اکسیداآنتی
تولیداتمقابلدرراشده و بدنهاي حاصل از آن آسیب

.می سازدترمقاومهااکسیداتیواسترس

تشکر و قدردانی
ارشد فیزیولوژي کارشناسینامهپایانازگرفتهبرمقالهاین

در دانشگاه مژگان یوسف پورخانم ورزشی کاربردي
پژوهش درکهکسانیتمامیزحماتازالذاستزنجان
به عمل می سپاسگزاريوتشکرنهایترساندندیاريحاضر
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