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  چکیده
گزارش شده مکمل سازي آنتی اکسیدانها ممکن است موجب کاهش استرس اکسایشی ناشی از فعالیت هاي : زمینه و هدف

لذا مطالعه حاضر با هدف . ایج موجود در این حیطه متناقض استنت ،دوز و نوع مکمل ولی با توجه به نوع فعالیت ،. ورزشی شود
بر شاخص پراکسیداسیون لیپیدي و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام متعاقب یک جلسه فعالیت  3-بررسی اثر مصرف اسید چرب امگا

  .مقاومتی انجام شد
  3-و مکمل امگاه دو گروه شبه دارو ر مرد بورزشکا 20 ،در یک کارآزمایی تجربی با طرح تصادفی دو سو کور :روش بررسی

را به مدت یک هفته دریافت نموده و گروه شبه  3-کپسول امگا) میلی گرم 3000(، روزانه سه عدد 3 -تقسیم شدند، گروه امگا
میلی  5 باال شرکت نموده و آزمودنی ها در یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت. دارو نیز به همین مقدار شبه دارو دریافت نمودند

فعالیت مقاومتی جهت تعیین غلظت مالون دي پایان از  پسساعت  24، بالفاصله و ن از ورید پیش آرنجی یک هفته قبللیتر خو
  . آلدئید سرم و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پالسما جمع آوري شد

به   3-مقایسه با گروه مکمل امگا ساعت پس از فعالیت مقاومتی در گروه شبه دارو در 24غلظت مالون دي آلدئید سرم  :یافته ها
به عالوه، میانگین ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پالسما تفاوت معنی داري در هیچ یک از ). =p 005/0(طور معنی داري باالتر بود 

  ). p <05/0(ساعت بعد از فعالیت ورزشی در دو گروه نشان نداد  24زمانهاي قبل و 
افزایش سطوح مالون دي  با جلوگیري از 3-لعه نشان داد مصرف مکمل اسید چرب امگانتایج حاصل از این مطا :نتیجه گیري 

هاي ناشی از استرس اکسایشی  شیوه مناسبی براي جلوگیري از آسیب می تواند به عنوانآلدئید متعاقب یک جلسه فعالیت قدرتی 
  . مورد استفاده قرار گیردجوان مرد در ورزشکاران 

  ، فعالیت مقاومتیظرفیت آنتی اکسیدانی تامآلدئید، مالون دي  :واژه هاکلید 
  10/2/91:پذیرش   25/8/90:اصالحیه نهایی   15/5/90:وصول مقاله 

  
  مقدمه

اخیرا دانشمندان توجه خود را بر عوامل غیر کالریک تنظیم 
  از این  یـیک. طوف کرده اندـکننده ظرفیت کار جسمانی مع

  
  

  
ده و آنتی اکسیدانها در موارد رادیکال هاي آزاد تولید ش

  اغلب مطالعات نشان داده ). 1(هستند  فعالیت هاي بدنیطول 
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فراوانی براي سالمتی  مزایاياند فعالیت هاي ورزشی منظم، 
، اما بعضی از گزارشها حاکی از آن )2( افراد به همراه دارد

تولید  بااست  که یک جلسه فعالیت ورزشی شدید می تواند 
ناشی  آسیب هاي موجبنیتروژن  -اکسیژنفعال  گونه هاي

). 3( شود و کاهش عملکرد ورزشی 1از استرس اکسایشی
بین تولید  که در آن توازوناسترس اکسایشی شرایطی است 

نیتروژن و دفاع ضد اکسایشی از  -هاي فعال اکسیژن گونه
و اعتقاد بر این است که نقش مهمی در پیشرفت  رفتهبین 

  ). 4(ایفا می کند  ،له آترواسکلرزبیماریهاي مختلف از جم
تحقیقــات نشــان مــی دهنــد برخــی از فعالیــت هــاي بــدنی بــا  
رهایش بیش از حد بنیان هاي آزاد و تخلیه بسـیاري از منـابع   
ضد اکسایشی درونزاد باعث ضعف ظرفیت ضد اکسایشـی و  

لکول هـاي  وافزایش آسیب هاي اکسایشی وارده بـه مـاکروم  
مــالون دي (، لیپیــدهاي غشـائی  زیسـتی از جملـه پــروتئین هـا   

، اسیدهاي نوکلئیـک و تغییـرات نـامطلوب دیگـري     4)آلدئید
افـزایش   2در ایـن راسـتا دمینیـک و همکـاران    ).  5(می شـود  

مردان ورزشـکار   در شاخصهاي استرس اکسایشی پالسمایی
). 6(گـزارش نمودنـد  یک جلسه فعالیـت مقـاومتی    پس از را

یک جلسه فعالیـت   مودندمشاهده ن 3همچنین لیو و همکاران 
، به )MDA(ورزشی باعث افزایش غلطت مالون دي آلدئید 

عنــوان شــاخص پراکسیداســیون لیپیــدي، و کــاهش فعالیــت   
ــنتتاز    ــاتیون س ــزیم ضــد اکسایشــی گلوت ــها ) GS(آن در موش

هـاي ورزشـی بـا     بعالوه به نظر می رسد فعالیت).  7(شود  می
اکسایشی در هاي استرس  شدت باالتر، تشدید پاسخ شاخص

از طرفی نتایج برخـی از مطالعـات   ). 8( را به دنبال داردخون 
اي و اسـتفاده از مکمـل    تغذیـه مداخالت د نقبلی نشان می ده

کارهـاي مناسـب    هاي آنتی اکسیدانی مـی توانـد یکـی از راه   
هاي  براي محافظت در برابر استرس اکسایشی ناشی از فعالیت

 3-اسـید چـرب امگـا    ،هـا  یکی از ایـن مکمـل  . ورزشی باشد

                                                             
1 Oxidative stress 
2 Deminice  et al 
3 Liu et al  et al 

است که از خـانواده اسـیدهاي چـرب اشـباع نشـده بـا پیونـد        
و مشخص شده مصرف آن مـی  ) 9(بوده ) PUFA(چندگانه 

هاي مختلف از  هاي فراوانی در مقابل بیماري تواند سودمندي
عروقی، دیابـت، آلزایمـر وآترواسـکلرز     -جمله بیماري قلبی

ه شــده مصــرف بعــالوه گــزارش داد). 10-12(داشــته باشــد 
از طریق جلوگیري از پراکسیداسیون لیپیـدي ممکـن    3-امگا

اخیــراً  ).  13( اســت اثــرات ضــد اکسایشــی داشــته باشــد     
خسروشاهی و همکاران  نشان دادند دو مـاه مصـرف مکمـل    

، بهبود شرایط آنتی اکسیدانی در بیماران  3-اسید چرب امگا
مطالعــه همچنــین در ). 14( را ایجــاد مــی نمایــدهمودیــالیزي 

مشاهده شـد یـک مـاه مصـرف مکمـل       4کساولو و همکاران
، اثرات سودمندي بر پروفایل لیپیدي، پراکسیداسـیون  3-امگا

لیپیدي و فعالیت آنزیمهاي آنتی اکسیدانی در بیماران دیـابتی  
با وجود مطالعات متعدي که در این حیطـه انجـام    ).15(دارد 

 و مـورد اسـتفاده  پروتکل هاي تمرینی نوع شده، ولی به دلیل 
نتـایج   هـاي اعمـال شـده توسـط محققـان،      مکملو دوز نوع 

 موده واز یک الگوي مشخص پیروي ننموجود در این حیطه 
لـذا بـا توجـه بـه      .متنـاقض اسـت  بررسی نتایج مطالعات قبلی 

 توسـعه  باهاي مقاومتی شدید ممکن است  اینکه انجام فعالیت
وصـا در  بـافتی خص  آسـیب  موجـب بـروز  اسـترس اکسایشـی   

در ورزشکاران  جسمانی و کاهش عملکرد عضالت اسکلتی
شود و نظـر بـه اثـرات سـودمند احتمـالی مکمـل هـاي آنتـی         

هاي شـدید، هـدف از    اکسیدانی براي افراد درگیر در فعالیت
بررسی اثرات مصرف کوتـاه مـدت مکمـل     ،پژوهش حاضر

بــر شــاخص پراکسیداســیون لیپیــدي و  3-اســید چــرب امگــا
اکسـیدانی تـام پالسـماي ورزشـکاران متعاقـب      ظرفیت آنتـی  

  .یک جلسه فعالیت مقاومتی برونگرا بود

  بررسی روش
ــا طــرح دو ســو کــور    ــی ب ــایی تجرب  20 ،در یــک کــار آزم

جـوان دانشـگاهی بـه صـورت داوطلبانـه بـه       مـرد  هندبالیسـت  
                                                             

4 Kesavulu et al 
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هیچ کـدام از  . عنوان آزمودنی در این مطالعه شرکت نمودند
ان دارویـی  تحـت درمـ  شـته  آزمودنی ها در طی شش ماه گذ

مینــرال هــاي  مکمــل نیــز اســتفاده     نبــوده و از ویتــامین و  
مشـکالت سـالمتی   بعالوه، فاقد هـر گونـه سـابقۀ    . کردند نمی

بیمـاري هـاي   : مزمن رایـج و بیمـاري هـاي مختلـف از قبیـل     
. عروقـی، کلیـوي و کبـدي بودنـد     -تنفسی، متابولیکی، قلبی

هـاي تحقیـق، و    پس از شرح کامل موضـوع، اهـداف، روش  
نامه و پرسشنامه سالمت، از تمامی  تکمیل و اخذ فرم رضایت

آزمودنی ها خواسته می شود که به مدت دو روز از پرداختن 
بــه فعالیتهــاي ورزشــی شــدید و انجــام کارهــاي ســنگین       

گروه  2آزمودنی ها به صورت تصادفی در . خودداري نمایند
  .جایگزین شدند) نفر 10(و دارونما ) نفر10( 3-مکمل امگا

  3-برنامه مصرف مکمل اسید چرب امگا 
 3-گـرم کپسـول امگـا    3روزانـه   3-مکمـل امگـا  افراد گروه 

روز دریافــت  7وعــده بـه مـدت    3را در ) میلـی گـرم   3000(
در گروه دارونمـا نیـز دارونمـا بـه همـین شـکل       ). 16(کردند 

-هاي اسید چرب امگـا  الزم به ذکر است کپسول. تجویز شد
ورده هـاي داروئـی نـداي محیـا     آت واردکننـده فـر  از شرک 3
و بـا مجـوز   ) کشـور اسـترالیا   Femgroveساخت شـرکت  (

از اداره کل نظارت بر مـواد   1228090158بهداشتی وارداتی 
از کلیه آزمودنی هاي دو . غذایی وزارت بهداشت تهیه شدند

گروه درخواست شد در طول مطالعه، رژیـم غـذایی معمـول    
و بســته بـه گروهـی کـه در آن هســتند     حفـظ نمـوده  خـود را  

فعالیت بدنی خود را تغییر ندهند و یا در فعالیت هاي ورزشی 
بــه عــالوه، بــا اســتفاده از پرسشــنامه . دیگــر شــرکت ننماینــد

کمیـت و کیفیـت    ،ساعته در حین اجراي مطالعه 24اي  تغذیه
تغذیـه اي   ها پایش شد تا اثر عوامل مزاحم ي آزمودنی تغذیه

  . حذف گردد هاي مورد مطالعهبر متغیر 
  برنامه آزمون ورزشی

هاي مورد  ها با حرکات و دستگاه به منظور آشنایی آزمودنی 
استفاده، یک هفته قبـل از شـروع پروتکـل مصـرف مکمـل،      

هـا بـه سـالن آمـادگی جسـمانی و بدنسـازي        تمامی آزمودنی
فراخوانده شدند تا هم با شیوه مناسب جابجا کردن وزنه ها و 

و هـم یـک تکـرار     شـده یک صحیح نفـس گیـري آشـنا    تکن
بـراي تعیـین   (بیشینه آنها در حرکات مورد نظر محاسبه گردد 

اســتفاده  1از فرمـول برزسـکی  ) RM-1(یـک تکـرار بیشـینه    
سپس یک هفته بعد از مصرف مکمل، آزمـودنی هـاي   ). شد
دو گروه در یک جلسه تمرین مقاومتی برونگرا بـا شـدت   هر

1-RM  120 %تـایی از   10ست با تکرار  4ل اجراي که شام
بود، شرکت   4و خم کردن پا 3، بازکردن پا2حرکات پرس پا

الزم به ذکر است برنامه ورزشی مورد استفاده در این . کردند
و ) 17(شــدهمطالعـه قـبالً در مطالعـات دیگـر بـه کـار گرفتـه        

تمامی حرکات تحت نظارت پژوهشگر و همکاران در سالن 
ــما  ــادگی جس ــاي آم ــد  ه ــرا ش ــگاه اج ــازي دانش . نی و بدنس

همچنین در راستاي تعیین چگالی بدن و درصد چربی بدن از 
ي  اي دانشــکده و فرمــول ســه نقطــه 5ســنج پوســتی  ضــخامت

هاي پوسـتی پشـت    ضخامت چین( 6پزشکی ورزشی آمریکا 
  .استفاده شد) بازو، شکم و فوق خاصره سمت راست

  ییبیوشیمیا هاي نمونه گیري خون و ارزیابی
در سـاعات اولیـه صـبح و در حالـت ناشـتا       خـون اولین نمونه 

از محل  3-یک روز قبل از شروع برنامه مصرف مکمل امگا
گروه اخذ شد و بـه دنبـال   هرآرنجی بازوي راست  ورید پیش

و  هآن آزمودنیها بـه مـدت یـک هفتـه مکمـل مصـرف کـرد       
ــل و   مجــدداً نمونــه  24هــاي خــونی دوم و ســوم بالفاصــله قب

از اجراي برنامه تمرین مقاومتی برونگرا از تمامی  سپساعت 
سپس به منظور سـنجش میـزان   . آزمودنی ها جمع آوري شد

                                                             
1 Brzycki 
2 Leg Press 
3Leg Extention 
4 Leg felection 
5 Caliper 
6 American College of Sports Medicine (ACSM) 
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ــلی    ــه عنـــوان شـــاخص اصـ مـــالون دي آلدئیـــد ســـرمی، بـ
ــک   ــدي، از تســت اســید تیوباربیتیوری و  1پراکسیداســیون لیپی

ــی  . روش اســپکتوفتومتري اســتفاده شــد بعــالوه، ظرفیــت آنت
 مورد اندازه FRAP2ی تام پالسما با استفاده از روش اکسیدان

در ایـن روش توانـایی پالسـما در    . )18(گیري قـرار گرفـت   
بـا احیـاي   . انـدازه گیـري شـد   ) Fe +3(احیاي یونهاي فریک 

 PHدر ) Fe +2(یونهاي فریک و تبـدیل آن بـه یونهـاي فـرو     
اسیدي با حضـور معـرف هـاي اختصاصـی، کمـپلکس آبـی       

نانومتر با استفاده  593ی شود که در طول موج رنگی ایجاد م
قابل اندازه گیـري  ) اسپکتروفوتومتري(از روش طیف سنجی 

  .است
  تجزیه و تحلیل آماري

ها، ابتدا براي بررسـی نرمـال    در راستاي تجزیه و تحلیل داده 
اســمیرنوف  -بــودن توزیــع داده هــا از آزمـــون کلمــوگروف

لیز واریـانس بـا انـدازه    سپس از روش آماري آنا. استفاده شد
ي اخـتالف   که پس از مشاهدهگیري هاي مکرر استفاده شد، 

 تعقیبی  ها، از آزمون پس گیري و بین گروه بین مراحل نمونه 
کلیه محاسبات آماري در سطح معنی . استفاده شد 3بونفرونی

نسـخه شـانزدهم    SPSSو با استفاده از نـرم افـزار    05/0داري 
  . انجام شد

  
  اهیافته 

ــودنی  ــک گــروه در   مشخصــات عمــومی آزم ــه تفکی هــاي ب
اطالعات این جدول نشان می دهـد  . شده است ارائه 1جدول

ــدن    ــوده ب ــین دو گــروه در شــاخص ت ــی داري ب تفــاوت معن
)BMI(       درصد چربـی بـدن، سـن، قـد و وزن مشـاهده نشـد ،
)05/0>P (و گروهها با یکدیگر همگن بودند.  
  
  

                                                             
1 Thiobarbituric acid reactive substances (TBARS)  
2 Ferric reducing antioxidant power 

                                                                                                    
3 Benferoni post hoc  

ر مشخصات فردي آزمودنی ها به میانگین و انحراف معیا: 1جدول 
  تفکیک گروه

  
پـس  سـاعت   24د سرمی در دو گروه یئغلظت مالون دي آلد

با این حال . یک جلسه فعالیت مقاومتی افزایش یافت از پایان
بـه طـوري کـه    .  الگوي تغییـرات در دو گـروه متفـاوت بـود    

غلظت مالون دي آلدئیـد در گـروه شـبه دارو بـه طـور معنـی       
ولی در گروه دریافت کننـده  ) P>01/0(افت داري افزایش ی

معنـی دار نبـود    مشـاهده شـده   دامنـه تغییـرات   3-مکمل امگا
)123/0=P.(      ــل ــتفاده از تحلی ــا اس ــایج ب ــی نت ــالوه، بررس بع

هاي مکـرر بـا عامـل درون گروهـی      واریانس با اندازه گیري
قبـل از  ( هاي زمـانی مختلـف   نشان داد که تاثیر زمان در دوره

سـاعت بعـد از    24قبل از فعالیـت ورزشـی و    مصرف مکمل،
ــر مقــادیر) فعالیــت ورزشــی باشــد  دار مــی معنــی MDA ب

)001/0<P .( دار در  ي اخـتالف معنـی   لذا با توجه به مشـاهده
هاي متفاوت، آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد اختالف  زمان

سـاعت بعـد    24معنی دار بین مراحل قبل از مصرف مکمل و 
در ) P>001/0(و دو و سـه  ) P>01/0(ی و از فعالیت ورزشـ 

بنابراین یـک جلسـه فعالیـت    . گروه شبه دارو مشاهده گردید

  گروه
 متغیر

  شبه دارو
 )نفر 10( 

  3- امگا
 )نفر 10( 

P 

 09/0 24/20 ± 87/1 55/21 ± 34/2 )سال(سن 

 kg( 67/6 ± 40/72 94/6± 30/77 125/0 (وزن 

 cm( 1/0 ± 60/179 05/1 ± 30/181 368/0(قد 

BMI 
)kg/m2( 

3/2 ± 44/22 67/1 ± 50/23 219/0 

درصد 
 چربی بدن

81/1 ± 19/17 75/1 ± 39/18 148/0 
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  ).1 نمودار( داري دارد تاثیر معنیمصرف کننده شبه دارو ورزشـکار  مـردان  سـرمی   MDAبر سـطح  ورزشی مقاومتی 
    

  
  .الیت مقاومتیآلدهید دو گروه پس از یک جلسه فع دي تغییرات غلظت مالون: 1 نمودار

  .3 -دار با گروه امگا معنی تفاوت نشانه*
  

  
تغییرات غلظت ظرفیت آنتی اکسیدانی  بعالوه، بررسی نتایج

گونه تفاوت معنی داري در  هیچ نشان داد )  FRAP(تام پالسما 
ساعت پس از یک جلسه  24قبل و  میانگین تغییرات دو گروه،

به عبارتی ). 2 نمودار) (<P 05/0( وجود نداردفعالیت مقاومتی 
بر دامنه تغییرات و فعالیت مقاومتی  3-مکمل امگامصرف 

. تاثیري معنی داري ندارد  FRAPسرمی
  

  

  
  .دو گروه پس از فعالیت مقاومتی) FRAP(تغییرات غلظت ظرفیت آنتی اکسیدانی تام : 2 نمودار
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  بحث
با وجود اثرات سودمند تمرینات ورزشی منظم بر سالمتی 

 ،افراد، شواهد مستقیم و غیر مستقیم نشان می دهد
هاي سنگین بدنی ممکن است موجب افزایش تولید  فعالیت

آزاد و استرس اکسایشی در عضالت و سایر  هاي رادیکال
لذا شناخت و ارائه راهکار ). 19(بافتهاي فعال بدن شود 

هاي استرس اکسایشی طی   از تولید شاخص مناسب که بتواند
اي شدید بدنی جلوگیري کند می تواند کاربردهاي ه فعالیت

نتایج به دست آمده از پژوهش . بسیار مهمی داشته باشد
حاضر بیانگر آن است که یک جلسه فعالیت مقاومتی 
برونگراي شدید باعث افزایش معنی دار غلظت مالون دي 

، به عنوان شاخص پراکسیداسیون )MDA(آلدئید پالسما 
رسد  دارو شد، در حالیکه به نظر میلیپیدي، در گروه شبه 

باعث تعدیل و جلوگیري  3-مصرف مکمل اسید چرب امگا
  .در ورزشکاران می شود MDAاز افزایش معنی دار غلظت 

 1همسو با نتایج پژوهش حاضر، مک براید و همکاران
یک جلسه فعالیت مقاومتی شدید باعث  ،نشان دادند) 2000(

آلدئید پالسما به عنوان  افزایش معنی دار غلظت مالون دي
 شاخص استرس اکسایشی در مردان تمرین کرده می شود

به ) 2007( 2در مطالعه اي دیگر گوزل و همکاران). 20(
نوع پروتکل متفاوت ورزش مقاومتی بر  2بررسی تأثیر 

م هاي استرس اکسایشی مردان کم تحرك سال شاخص
این محققان دریافتند که فعالیت ورزشی با شدت . پرداختند

هاي  تر باعث تولید رادیکال هاي پایین باال نسبت به شدت
آزاد بیشتر و افزایش معنی دار شاخص پراکسیداسیون لیپیدي 

دمینیک و ) 2004( 3بعالوه، ویتاال و همکاران ).21(می شود 
  با پژوهش حاضر  به یافته هاي مشابهنیز ) 2010(و همکاران 

  

                                                             
1 McBride  et al 
2 Güzel et al 
3 Viitala  et al 

این نتایج در تضاد با یافته با این حال، ). 6و22( دست یافتند
بود که گزارش  4)2005(مک آنالتی و همکاران  هاي مطالعه

دادند که یک جلسه فعالیت مقاومتی تاثیر معنی داري بر 
شاخصهاي استرس اکسایشی و ظرفیت آنتی اکسیدانی 

شاید یکی از دالیل . )23(پالسما در مردان ورزشکار ندارد 
تناقض یافته هاي آنها با مطالعۀ حاضر شدت پایین تر فعالیت 

در مقایسه با ) RM %60-40-1(ورزشی در مطالعه آنها 
همچنین سارمن و ). RM %120-1(مطالعه حاضر باشد 

تغییري در غلظت مالون دي آلدئید خون ) 1999(  5همکاران
در حرکت خم کردن برونگرا /انقباض درونگرا 20به دنبال 

تفاوت در سن، ). 24(زانو در  افراد سیگاري مشاهده نکردند 
رت نتایج یها از دالیل مغا نوع پروتکل ورزشی و آزمودنی

  . این مطالعه با پژوهش حاضر می تواند باشد
هاي عمل  ها و تئوري به نظر می رسد از جمله مکانیزم

اند باعث احتمالی که از طریق آن ورزشهاي مقاومتی می تو
-آسیب تزریق مجدد"تولید استرس اکسایشی شود تئوري 

که بیانگر آن است که انقباضات )20(است  6"ایسکمی
عضالنی شدید ممکن است باعث کاهش موقت جریان 

. نتیجه ایسکمی شود خون و در دسترس بودن اکسیژن و در
تزریق مجدد ) عضالنی -مرحله انبساط (بعد از انقباضات 
نتیجه تولید  ضه فراوان اکسیژن و درخون باعث عر

استرس و فشارهاي . هاي آزاد اکسیژن می شود رادیکال
فرضیه و مکانیزم بعدي توجیه کننده افزایش  7مکانیکی

هاي مقاومتی می تواند می  استرس اکسایشی متعاقب فعالیت
مقاومتی به ویژه هاي  بر این اساس ورزش). 22(باشد 

ب بافت عضالنی و متعاقب آن انقباضات برونگرا باعث آسی
یندهاي التهابی و سرانجام تولید رادیکالهاي آزاد آشروع فر
  . پرواکسیداسیون لیپیدي می شود اکسیژن و

                                                             
4 McAnulty et al 
5 Surmen-Gur et al 
66 ischemia -reperfusion injury 
7 Mechanical stress 
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با این حال نتایج برخی از مطالعات پیشین، کارآیی مصرف 
مکمل هاي آنتی اکسیدانی را در جلوگیري از  آسیب هاي 

ن نشان داده اند ناشی از استرس اکسایشی در ورزشکارا
به طوري که، گزارش شده مکمل یاري با اسید چرب  ).25(

می تواند در کاهش استرس اکسایشی بسیار موثر  3-امگا
  ).15(واقع شود 

 3-نتایج تحقیق حاضر نیز نشان داد مصرف کوتاه مدت امگا 
می تواند از افزایش معنی داري غلظت مالون ) هفت روز(

متعاقب یک جلسه فعالیت دي آلدئید در ورزشکاران 
در مطالعه دیگر  مشابه به طور. قاومتی شدید جلوگیري کندم

افزایش فعالیت آنزیمهاي آنتی اکسیدانی متعاقب مکمل 
فرول در دانشجویان وتوک -و آلفا 3-یاري اسید چرب امگا
یک جلسه فعالیت ورزشی مشاهده  تربیت بدنی پس از

  ). 1(شد
دریافتند که سطوح ) 2003( 1و همکاران بارابوساهمچنین 

هاي روده اي به  استرس اکسایشی در بیماران داراي ناراحتی
به طور معنی داري  3-دنبال مکمل یاري اسید چرب امگا

اما بر اساس گزارش مطالعات ). 26( کاهش پیدا می کند 
 دو از 3-امگا اسیدهاي چرب مصرف احتماالً) 27-29(قبلی 

 رادیکال اثر اکسایشی و طریق باعث تعدیل شرایط استرس
 اسیدهاي اینکه اول .موجودات زنده می شود در آزاد هاي

است، سطح آنزیم ضد اکسایشی  ممکن 3-امگا چرب
 و افزایش دهند سیتوپالسم و ها زوم پراکسی در را کاتاالز

 هاي آزاد رادیکال برابر در دفاع بهبود موجب بنابراین،
 3-امگا چرب اياسیده با یاري مکمل اینکه دوم. شوند

 PUFAچرب  هاي اسید جاي به آنها جایگزینی موجب
قرار گرفته اند  اکسیژن هاي رادیکال حمله مورد که شود می

    ).27و28(

                                                             
1 Barabosa et al 

با توجه به افزایش معنی دار غلظت مالون دي آلدئید 
)MDA ( که یکی از نشانگران اصلی پراکسیداسیون لیپیدي

جلسه فعالیت نتیجه گرفته می شود حتی یک  ،می باشد
. موجب افزایش استرس اکسیداتیو گردد دمقاومتی می توان

می تواند با مهار روند  3 -اما مکمل سازي با امگا
پراکسیداسیون از آسیب سلولی ناشی از تولید رادیکال هاي 

  .آزاد متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی جلوگیري نماید
  
  نتیجه گیري 

ین مطالعه پیشنهاد می شود بر اساس نتایج به دست آمده از ا
می تواند شیوه مناسبی براي  3 -مکمل سازي با امگا

جلوگیري از آسیبهاي ناسی از استرس اکسایشی در 
  .ورزشکاران جوان باشد

  
  تشکر و قدردانی

از همکاري تمامی افرادي که در مطالعه حاضر شرکت 
  .داشتند تشکر و قدردانی می گردد
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