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چکیده
مقدمه :اکثر پژوهش ها ،کاهش استرس اکسیداتیو و صدمات ناشی از آن را در پی استفاده از مکمل های آنتی اکسیدانی و یا
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فعالیت بدنی گزارش داده اند .بنا بر این هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر تعامل شنای استقامت و مکمل ویتامین  ،Cبر شاخص های
استرس اکسیداتیو در موش های نر صحرایی بود.
مواد و روش ها :تعداد  42سر موش نر نژاد ویستار در محدوده  452تا  022گرم به طور تصادفی به چهار گروه شش تایی-1 :گروه
تمرین(-4 ،)Tگروه تمرین با مصرف مکمل ویتامین -0 ،)T&VC( Cگروه کنترل(-2 ،)Cگروه کنترل با مصرف مکمل ویتامین C
( ) C&VCتقسیم شدند .گروه های تمرینی به مدت ده هفته ،پنج روز در هفته و هر جلسه یک ساعت شنا کردند .مکمل ویتامین C
( ،)122 mg/kgیک هفته پیش از شروع پروتکل تمرینی آغاز و تا پایان هفته دهم ادامه داشت .یک روز پس از اتمام پروتکل تمرینی،
جهت برآورد میزان متغیرهای مورد نظر ،مالون دی آلدئید( ،)MDAکاتاالز( ،)CATاسید اوریک( )UAو ظرفیت آنتی اکسیدانی
تام( ،)TACنمونه گیری خونی از سیاهرگ زیرین موش ها انجام شد .میزان اسید اوریک پالسمایی ،بر اساس اکسیداسیون اسید اوریک
توسط آنزیم  Uricaseو  CATتوسط دستگاه اسپکتوفتومتری و میزان تجزیه  H2O2و  TACتوسط آزمون فرپ و احیای یون های
فریک آنالیز شدند .نتایج با استفاده از نرم افزار  SPSS vol.20و آزمون  ANOVAیک طرفه و تست تعقیبی توکی با سطح
معناداری( )P<0.05آنالیز شدند.
یافته های پژوهش :نتایج نشان داد که گروه  T&VCکاهش معنی داری در سطح  ،MDAدر مقایسه با گروه C
داشتند( ،)P=0.008هم چنین گروه  ،C&VCافزایش معناداری در سطح  TACدر مقایسه با گروه  Tنشان دادند( .)P=0.01اما تفاوتی
در سطوح اسید اوریک و کاتاالز مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری :در مجموع به نظر می رسد مصرف ویتامین  Cمی تواند مانع از پراکسیداسیون لیپید در آزمودنی ها شده و
محتوای  TACآن ها را نیز افزایش دهد در حالی که بر غلظت سرمی آنتی اکسیدان های اسید اوریک و کاتاالز ،بی تاثیر است.

واژه های کلیدی :شنای استقامتی ،استرس اکسیداتیو ،رت ،ویتامین C
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مقدمه
اکسیژن برای تمامی واکنش های هوازی حیاتی
است .اثرات مخرب اکسیژن ،با تولید رادیکال های آزاد
اکسیژن ارتباط دارد( .)1انرژی مورد نیاز زیستی از
طریق فرآیند متابولیسم هوازی فراهم می شود ،اما در
کنار این فرآیند متابولیکی ،محصوالت مخرب فرعی
خطرناکی نیز شامل رادیکال های آزاد تولید می شوند.
رادیکال آزاد ،در خارجی ترین الیه الکترونی خود ،یک
یا چند الکترون جفت نشده(منفرد) دارند ،به همین دلیل
بسیار فعال و واکنش پذیر بوده و در واکنش با مولکول
های دیگر ،الکترون دریافت می کنند تا به حالت پایدار
برسند( .)4در حین تمرین ورزشی متناسب با زمان و
مسافت اجرا ،اکسیژن  12تا  42برابر افزایش می یابد و
جریان اکسیژن به سمت عضالت فعال تا  122برابر و
متابولیسم آن ها تا  422برابر افزایش می یابد( .)0بنا بر
این ،این انتظار وجود دارد که تولید گونه های رادیکالی
در حین فعالیت ورزشی نسبت به استراحت افزایش یابد.
عمده ترین گونه های رادیکالی عبارتند از:
الف)گونه های فعال اکسیژن( ،)ROSمانند
سوپراکسید( ،)O.2پراکسید هیدروژن( ،)H2O2رادیکال
هیدروکسیل( ،)OH.هایپرکلریت( )HOCLو اکسیژن
منفرد( .)O2-ب)گونه های فعال نیتروژن( ،)RNSمانند
نیتریک اکساید( ،)NOپراکسی نیتریت(.)OONO. -
ج)گونه های سولفور فعال(.)2()RS
استرس اکسیداتیو همان غلبه رادیکال های آزاد بر
دفاع آنتی اکسیدانی بدن ما است و به نوعی به عنوان
عامل برهم زننده تعادل میان تولید رادیکال های آزاد و
دفاع های آنتی اکسیدانی تعریف می شود( .)5به طور
کلی دفاع آنتی اکسیدانی به دو دسته آنزیمی و غیر
آنزیمی تقسیم می شود .اسید اوریک یکی از آنتی
اکسیدان های غیر آنزیمی است و عملکرد آن به عنوان
پاک کننده مهم رادیکال های آزاد موجود در پالسما
مورد تاکید قرار گرفته است( .)4کاتاالز( Catalase
 )CATاز آنزیم های آنتی اکسیدانی محسوب می شود
که می تواند از طریق تجزیه رادیکال های آزاد و
کاهش خطر تشکیل رادیکال هیدروکسیل ،اکسیدان ها
را خنثی کند( .)6مالون دی آلدئید
( )Malondyaldehyde MDAاز محصوالت عمده
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تخریب اسیدهای چرب اشباع نشده می باشد ،که به
عنوان یکی از شاخص های آسیب اکسایشی به لیپیدها
از جمله غشای فسفولیپیدی در نظر گرفته می شود(.)7
ظرفیت آنتی اکسیدانی تام( Total Antioxidant
 )Capacity TACنشان دهنده مجموع آنتی اکسیدان
های بدن است .طی فعالیت های استقامتی و شدید
 TACکاهش می یابد که نشان دهنده نقش تضعیف
کننده چنین فعالیت هایی بر سیستم دفاعی آنتی
اکسیدانی است( .)8ویتامین ( Cاسید اسکوربیک) مهم
ترین آنتی اکسیدان محلول در آب است که در بخش
سیتوزول و مایع خارج سلولی قرار دارد .این ویتامین
تمیزکننده قوی  ROS ،H2O2و  OHتشکیل شده در
محیط های آبی مانند پالسما است( .)9مصرف ویتامین
 Cمی تواند از طریق مهار رادیکال های آزاد باعث
کاهش پراکسیداسیون چربی شود .بهره مندی از دفاع
ضد اکسایشی ناشی از فعالیت بدنی و مصرف مکمل
ویتامین  Cمی تواند مانع آسیب ناشی از استرس
اکسایشی بر بافت های حیاتی بدن شود( .)12تحقیقات
نشان داده اند که تحت شرایط فیزیولوژیک و
پاتولوژیک گوناگون مانند ورزش شدید ،تمرین در
ارتفاع ،عدم تحرک و بسیاری از بیماری ها ،مواد ضد
اکسایشی درون زاد قادر به کنترل آسیب های ناشی از
رادیکال های آزاد نمی باشند .در چنین مواقعی نقش
مواد آنتی اکسیدانی موجود در مواد غذایی از قبیل
ویتامین  A ،E ،Cو  ...اهمیت می یابد( .)11اما در واقع
استفاده از مکمل های آنتی اکسیدانی ،زمانی مفید
خواهد بود که این مواد سهم کمی را در رژیم غذایی
داشته باشند( .)14در مقابل تایید اثرات سودمند فعالیت
جسمانی بر سالمتی ،فعالیت شدید ورزشی ،به علت
افزایش متابولیسم و اکسیژن مصرفی باال ،منجر به
تولید گونه های فعال اکسیژن( )ROSشده و مجموع
آنتی اکسیدان های کل( )TACبدن را کاهش می
دهد( .)10در واقع یک تمرین استقامتی با حجم و
شدت باال به دالیل افزایش دمای مرکزی ،افزایش
تولید اسید الکتیک ،افزایش تولید کاتکوالمین ها،
نقص در زنجیره انتقال الکترون ،افزایش غلظت کلسیم
درون سلولی و افزایش تولید نیتریک اکساید ،منجر به
تولید  ROSمی شود(.)12
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از طرفی گزارشاتی دال بر استفاده از مکمل های
مواد آنتی اکسیدانی که مانع آسیب ناشی از استرس
اکسایشی وجود دارد .از جمله این که ،جوپتا و
همکاران( ،)4229پس از مصرف دو ماه مکمل ویتامین
 )522 mg/d( Cو اجرای دوی وامانده ساز ،افزایش
معناداری در غلظت  CATسرمی و کاهش معناداری
در محتوای  MDAبه نسبت به قبل از دریافت مکمل
نشان دادند( .)15غالمی و همکاران( ،)1090آثار مثبت
مصرف مکمل ویتامین ( Cکاهش معنی دار  MDAو
افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پالسما) را در 42
مرد غیر ورزشکار که چهار هفته ،با  82درصد
 VO2maxبه مدت  25دقیقه بر روی تردمیل دویدند،
نشان دادند( .)16جوراسچک و همکاران( )4211پس از
تجویز دوز متوسطی از ویتامین  )522 mg/d( Cکاهش
معناداری در سطوح سرم اسید اوریک موتورسواران
مشاهده کردند( .)17در پژوهشی ،ساری صراف و
همکاران( )1094تاثیر مکمل سازی ویتامین  Eو  Cرا
بر کاهش محتوای پالسمایی  MDAو  CATو
افزایش  TACپسران اسکیت باز سرعتی را گزارش
کردند( .)18بابایی و همکاران( ،)1088مردان غیر
ورزشکار را به سه گروه -1 :دارونما 522 -4 ،میلی گرم
ویتامین  Cو  1222 -0میلی گرم ویتامین  ،Cتقسیم
کردند .پس از اجرای  02دقیقه تمرین با  75درصد
 VO2maxدریافتند ،گروه های  4و  0کاهش معناداری
در سطح  MDAپالسمایی و افزایش معناداری در
 TACسرمی نسبت به گروه دارونما داشتند(.)19
فعالیت های بدنی به لحاظ تاثیر بر سیستم
عضالنی-اسکلتی ،به دو گروه فعالیت متضمن تحمل
وزن(ژیمناستیک ،فوتبال ،وزنه برداری و ،)...و فعالیت
بدون تحمل وزن(دوچرخه سواری ،شنا و قایقرانی)،
تقسیم می شوند .در تمرینات تحمل وزن ،فرد در تعامل
مستقیم با نیروی جاذبه بوده و انجام حرکات عمودی،
فشار بیشتری بر اسکلت و عضالت وارد می آورد(.)42
در صورتی که آب به عنوان محیطی است که موجب
درگیری و فعالیت گروه های عضالنی بزرگ تر ،جهت
غلبه بر مقاومت می شود .هم چنین ورزش های آبی بر
خالف سایر ورزش ها موجب درگیری هر دوی اندام
فوقانی و تحتانی با دامنه حرکتی مناسب می گردد(.)41

] [ DOI: 10.18869/acadpub.sjimu.24.6.1

حین ورزش شدید به دلیل افزایش  8تا  12برابری
مصرف اکسیژن ،ممکن است ظرفیت دفاع آنتی
اکسیدانی بدن تضعیف گردد و بدن قادر به خنثی
نمودن گونه های فعال اکسیژن نباشد .عالوه بر آن،
مدت و شدت فعالیت نیز بر تولیدات گونه های
رادیکالی موثر می باشد .بنا بر این با توجه به وجود
تفاوت بین تمرین شنا و دیگر ورزش های هوازی،
ممکن است نتایج متفاوتی ناشی از استرس اکسیداتیو
حین شنای استقامتی مشاهده شود ،و از آن جایی که
پاسخ آنتی اکسیدانی بدن پس از ده هفته فعالیت
استقامتی ورزش شنا در تعامل با مکمل ویتامین C
چندان بررسی نشده است ،لذا هدف از انجام پژوهش
حاضر ،بررسی اثر تعامل مصرف مکمل ویتامین  Cو
شنای استقامتی ،بر سطوح آنتی اکسیدانی کاتاالز ،اسید
اوریک ،میزان پراکسیداسیون لیپید و ظرفیت آنتی
اکسیدانی تام ،می باشد.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نوع تجربی کاربردی بود که در
سال  1090در دانشکده علوم پزشکی همدان انجام شد.
آزمودنی های این پژوهش را تعداد  42سر رت نژاد
ویستار از جنس نر در محدوده وزنی  452تا  022گرم
را تشکیل می دادند .موش ها از مرکز حیوانات دانشگاه
علوم پزشکی همدان تهیه شدند .حیوانات در شرایط
استاندارد  14ساعت روشنایی و  14ساعت تاریکی و
میانگین درجه حرارت  44درجه سانتی گراد و رطوبت
 42تا  02درصد نگهداری شدند .آب و غذا به صورت
آزادانه در اختیار آن ها قرار داده شد.
گروه های آزمایشی :موش ها به طور تصادفی و بر
اساس میانگین وزن هر قفس ،به چهار گروه شش تایی
تقسیم شدند(-1 :)44گروه کنترل-4 ،گروه کنترل
همراه مصرف مکمل ویتامین -0 ،Cگروه تمرین با
شنای استقامت-2 ،گروه تمرین با شنای استقامت
همراه مصرف مکمل ویتامین  .Cهر سه سر موش به
صورت جداگانه در قفس نگه داری شدند .گروه های 0
و  2تحت شرایط تمرین شنای استقامت به مدت ده
هفته قرار گرفتند .در این مدت گروه های کنترل(گروه
های  1و  )4تحت شرایط محیط استاندارد
آزمایشگاه(بدون فعالیت) قرار داشتند .گروه های  4و 2
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طبق برنامه تنظیمی از مکمل ویتامین  Cاستفاده می
کردند.
پروتکل تمرینی و مشخصات استخر :یک هفته
تمرین شنا به منظور سازگاری موش ها و خو گرفتن با
محیط شنا در نظر گرفته شد .بدین صورت که جلسه
اول با  42دقیقه شنا شروع شد ،سپس جلسه دوم 22
دقیقه و جلسه سوم  62دقیقه شنا کردند .برنامه تمرینی
شنای استقامت ،شامل ده هفته ،پنج روز در هفته و یک
ساعت در هر جلسه بود( .)40استخر شنای موش ها
شامل یک وان برای هر گروه تمرینی از جنس
پالستیک به ابعاد  122×62×62سانتی متر بود .درجه
حرارت آب استخر در محدوده  02تا  04درجه سانتی
گراد تعیین شد.
دریافت مکمل :مکمل ویتامین  Cبه صورت پودر
از شرکت سیگما خـــریداری شد ،و با نســـبت
 ،122 mg/kgدر  122 ml/kgآب ،محلول می شد.
تهیه محلول مکمل ویتامین  Cبه صورت روزانه تهیه و
هم زمان با شروع برنامه سازگاری تمرینی آغاز شد ،و
تا پایان هفته دهم ادامه یافت( .)42یک روز پس از
پایان پروتکل ،موش ها توسط گاز«پنتوباربیتال
سدیم»( )52-62 mg/kgبیهوش شدند .جهت برآورد
میزان شاخص های مورد نظر(اسید اوریک CAT ،و
 MDAو  ،)TACنمونه گیری خونی از ورید اجوف
تحتانی موش ها انجام شد ،سپس سرم توسط
سانتریفیوژ جدا گردید .سرم ها درون میکروتیوب ریخته
شد و تا پایان کار در دمای  -42درجه سانتی گراد
نگهداری شدند.
آنالیز شیمیایی :روش آنالیز شیمیایی به شرح زیر
بود :الف)اندازه گیری میزان اسیداوریک پالسمایی ،بر
اساس اکسیداسیون اسید اوریک توسط آنزیم Uricase
و تبدیل آن به آالنتوئین ،دیاکسیدکربن و آب اکسیژنه
است .آب اکسیژنه در مجاورت پراکسیداز 2-آمینو آنتی
پیرین با )،Dihydrobutyrate sodium (DHBS
ایجاد کمپلکس رنگی کینونیمین می کند که شدت
رنگ متناسب با مقدار اسیداوریک موجود در نمونه بود،
و در طول موج  522نانومتر و دمای  45تا  07درجه
سانتیگراد ،اندازه گیری شد( .)45ب)اندازه گیری میزان
سرمی  MDAبه روش اسپکتوفتومتری بود .اساس این
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روش ،واکنش تیوباربیتوریک اسید()TBA
 Tiobarbituric acidبا لیپیدهای پراکسیده می باشد.
این اسید ،مولکول های لیپیدی پراکسیده را در MDA
می شکند و سپس  MDAبا  TBAواکنش می دهد
که تولید ماده ای میکند که با روش اسپکتروفتومتری
فلورسنت ،اندازه گیری می شود( .)46ج)سطوح
پالسمایی  CATتوسط دستگاه اسپکتوفتومتری بررسی
شد .اندازه گیری بر اساس میزان تجزیه  H2O2در طول
موج  422نانومتر و دمای  42درجه سانتی گراد انجام
گردید( .)46د)تعیین ظرفیت ضداکسایشی تام()TAC
در پالسما از آزمون فرپ استفاده شد .در این روش
توانایی پالسما در احیای یون های فریک(آهن سه
ظرفیتی) بررسی شد .با احیای یون های فریک و تبدیل
آن به یون های فروس(آهن دو ظرفیتی) در pH
اسیدی و با حضور معرف های اختصاصی ،کمپلکس
آبی رنگی ایجاد می شود که در طول موج  590نانومتر
و به صورت طیف سنجی قابل اندازه گیری است(.)45
روش آماری :نتایج مطالعه به صورت
 Mean±SEMارائه شد .داده های به دست آمده
توسط تست  K-Sنرمال سازی شدند .برای سنجش
فرضیه های پژوهش از  ،One-Way ANOVAو
جهت تعیین گروه های متفاوت ،از تست تعقیبی
 ،Tukeyدر سطح معناداری  α>0.05استفاده شد.
عملیات آماری در محیط نرم افزار SPSS vol.20
انجام شد.
یافته های پژوهش
یافته های این پژوهش نشان داد ،پس از اجرای ده
هفته تمرین شنای استقامتی به همراه مصرف مکمل
ویتامین  ،cکاهش معناداری( )P=0.008در میزان
پراکسیداسیون لیپید در گروه تمرین با دریافت مکمل،
در مقایسه با گروه کنترل داشت .هم چنین دریافت ده
هفته مکمل ویتامین  ،cدر گروه کنترل منجر به
افزایش معنادار( )P=0.01ظرفیت آنتیاکسیدانی در
مقایسه با گروه تمرین گردید .این نتایج در حالی به
دست آمد که تغییراتی در سطوح آنزیم های آنتی
اکسیدانی ،اسیداوریک و کاتاالز مشاهده نگردید(جدول
شماره .)1
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جدول شماره  .1تغییرات سطوح سرمی اسید اوریک ،کاتاالز ،مالون دی آلدئید و ظرفیت تام آنتی اکسیدان در بین گروه ها
کروه ها
متغیرها

گروه تمرین
بدون مکمل T
با مکمل T&VC

گروه کنترل
بدون مکملC
با مکمل C&VC

F

Sig

M±SEM
U.A
58/1
2/29
0/90±2/62
0/26±2/29
2/26± 1/41
0/28±2/24
M±SEM
CAT
97/0
2/275 20/20± 2/56
24/88±6/15
21/7±2/67
21/25 ±6/81
M±SEM MDA
*2/221
12/55 125/71±1 /6
99/62±1/5
95/75±2/7
94/70±1/7
M±SEM
TAC
*2/21
2/95 112/64±2/78
100/22±4/28
112/88 ±4/29
111/04 ±1/76
سطح اسید اوریک سرمی در گروه های  Tو  ،Cنسبت به گروه های  T&VCو  C&VCباالتر بود .اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود(.)P=0.49
افزایشی در سطوح کاتاالز گروه  T&VCدر مقایسه با دیگر گروه ها مشاهده شد ،اما این افزایش معنادار نبود(.)P=0.973
*کاهش معناداری در سطوح  MDAگروه  T&VCدر مقایسه با گروه  Cمشاهده شد(.)P=0.008
* افزایش معناداری در سطوح  TACگروه  C&VCنسبت به گروه  Tمشاهده شد(.)P=0.01
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بحث و نتیجه گیری
بررسی نتایج مربوط به اسید اوریک سرمی هر دو
گروه کنترل و تجربی نشان داد گروه هایی که مکمل
ویتامین  Cدر یافت میکرده اند ،نه تنها سطح اسید
اوریک باالتری نداشتند ،بلکه نسبت به گروه های
بدون مکمل نیز ،سطح اسید اوریک آن ها پایین تر بود.
آزمودنی های جوراسچک( )4211نیز پس از سی روز
ورزش موتور سواری همراه با مصرف روزانه 522 mg
مکمل ویتامین  ،Cکاهش معناداری در سطح اسید
اوریک داشتند( )17و هم چنین گروه های تجربی لی
خی( ،)4227که مکمل آنتی اکسیدانی مصرف نمی
کردند ،افزایش معناداری در سطح اسید اوریک سرم
نشان دادند( .)47اسید اوریک محصول جانبی متابولیسم
پورین در انسان است .در حقیقت تولید اسید اوریک
یک مکانیزم دفاعی در برابر فشارهای اکسایشی می
باشد و فعالیت شدید باعث افزایش غلظت پالسمایی
اسید اوریک می شود که می تواند به داخل عضالت
منتشر شده و از پراکسیداسیون لیپید و اکسیداسیون
ویتامین  Cجلوگیری کند .در طی فعالیت با شدت باال
که سیستم نوکلئوتید پورین فعال است ،افزایش فعالیت
آنزیم میوکیناز در عضالت 4 ،عدد  ADPرا به یک
 ATPو  AMPتبدیل می کند ATP .وارد چرخه
انقباض شده و  AMPبه  IMPتبدیل می شودIMP .
به هیپوگزانتین کاتابولیز شده و در نهایت به اسید
اوریک تبدیل می شود( .)48حین استراحت و فعالیت
های زیر بیشینه ،بخشی از هایپوگزانتین دوباره به
 IMPتبدیل شده و بخشی از آن نیز به اسید اوریک
تبدیل می شود که ممکن است عامل افزایش اسید
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اوریک چندین ساعت بعد از فعالیت ورزشی باشد .بنا بر
این به نظر می رسد در گروه تمرینی ،فعالیت چرخه
پورین نوکلئوتید و آنزیم گزانتین اکسیداز ،منجر به
افزایش سطوح این آنتی اکسیدان غیر آنزیمی شده
باشد( .)49از طرفی ویتامین  Cبه عنوان دهنده الکترون
به ویتامین  ،Eبه هنگام بروز استرس اکسیداتیو در
غشاء سلول عمل می کند .رادیکال های آزاد تشکیل
شده در هنگام ورزش منجر به فعال سازی آنتی
اکسیدان های آنزیمی در عضله اسکلتی می شود ،اما
مصرف ویتامین  Cبا کاهش دادن رادیکال ها از این
فعال سازی جلوگیری می کند( .)02بنا بر این به نظر
می رسد یکی از علل کاهش سطوح اسید اوریک در
گروه های دریافت مکمل ،حذف رادیکال های آزاد
توسط فعالیت آنتی اکسیدانی ویتامین  Cباشد .هر چند
این تفاوت ها از نظر آماری معنادار نبودند.
نتایج مربوط به سطح پالسمایی کاتاالز حاکی از
آن بود که گروه تمرینی که مکمل ویتامین  Cدریافت
می کردند در مقایسه با سه گروه دیگر ،افزایشی در
غلظت پالسمایی این آنزیم آنتی اکسیدانی داشتند اما
این افزایش از نظر آماری معنادار نبود .هم چنین
محتوای سرمی گروه کنترل همراه با دریافت مکمل،
نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری نداشت .این
نتیجه با نتایج زوپی( )4226هم خوانی داشت( .)01به
طوری که در این پژوهش نیز ،غلظت کاتاالز در گروه
مکمل تفاوت معناداری با گروه کنترل نداشت .در حالی
که در مطالعه جوپتا( ،)4229گروهی که مکمل ویتامین
 Cدریافت می کردند پس از انجام دوی وامانده ساز،
افزایش معناداری در  CATسرمی ،نسبت به قبل از
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مصرف مکمل داشتند( .)15در حالی که ساری
صراف( )1094پس از  12روز مکمل سازی در اسکیت
بازان سرعت ،کاهش معناداری در محتوای CAT
سرمی گروه مکمل مشاهده نمود(.)18
کاتاالز یک آنتی اکسیدان آنزیمی حاوی هم است
و به آهن به عنوان یک کوفاکتور که به جایگاه فعال
این آنزیم متصل می شود ،نیاز دارد .این آنزیم به طور
گسترده ای در داخل سلول توزیع شده است .در واقع
کاتاالز از دو طریق کاتالیز کردن تجزیه رادیکال H2O2
به آب و اکسیژن ،و ممانعت از تشکیل  ،H2O2می تواند
با رادیکال آزاد مقابله کند( .)04یک هم پوشانی بین
عملکرد  CATو )(Glutathione peroxidase GPx
وجود دارد .به طوری که گلوتاتیون پراکسیداز در
مقایسه با  ،CATدر غلظت های پایین  ،H2O2نقش
فعال تری در برداشت این رادیکال آزاد دارد ،اما زمانی
که غلظت  H2O2در سلول افزایش می یابد ،کاتاالز
وارد عمل می شود( .)00دکاسترو( )4229و داد()4226
عنوان داشتند شدت های فعالیتی باالتر از  62درصد
ضربان قلب بیشینه(بی هوازی) موجب کاهش فعالیت
این آنزیم می شود( .)02،05نیز مشخص شده که
تارهای عضالنی با ظرفیت اکسایشی پایین نسبت به
تارهای اکسیداتیو ،سطوح پایین تری از فعالیت CAT
دارند( .)00به طوری که فعالیت کاتاالز دوندگان
ماراتون دو برابر دوندگان سرعتی است .دلیل این دو
امر را می توان ماهیت تمرینات زیر بیشینه
( )HRmax<60%و افزایش مصرف اکسیژن در
فعالیت استقامتی ،و فراخوانی بیشتر تارهای اکسیداتیو
در نظر گرفت .هر چند این افزایش معنادار نبود .از
طرفی به دلیل تاثیر مصرف مکمل های آنتی اکسیدانی
هم چون ویتامین  Cبر رادیکال های آزاد تولید شده
هنگام تمرین ،ممکن است دیگر نیازی به مقابله ضد
اکسایشی این آنزیم نباشد .زیرا نقش آنتیاکسیدانی این
آنزیم نسبت به سایر آنتی اکسیدان ها ضعیف تر است.
به طور کلی دالیلی که به نظر می رسد در عدم تغییر و
یا کاهش فعالیت کاتاالز متعاقب مصرف ویتامین  Cو
تمرین استقامتی دخیل باشند عبارتند از :کاهش تولید
پراکسید هیدروژن به دلیل فعالیت آنتی اکسیدانی
ویتامین  ،Cعدم نیاز به افزایش فعالیت کاتاالز به دلیل
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فعالیت  GPxدر غلظت های کم  ،H2O2و یا ترکیبی از
دو عامل فوق.
در بررسی محتوای سرمی  ،MDAمشاهده شد
کاهش معناداری در غلظت این شاخص در گروه تمرین
با مصرف مکمل ویتامین  Cنسبت به گروه کنترل
وجود دارد .در حالی که تفاوت معناداری در سطح
 MDAگروه های تمرینی مشاهده نشد .در پژوهش
هایی که توسط غالمی( ،)1090بابایی( )1088و
پوپویک( )4215انجام شد ،کاهش معناداری نیز در
غلظت سرمی  MDAگروه تمرینی با مصرف مکمل،
مشاهده شد( .)16،19،06در حالی که گلدفارب()4225
تفاوت معناداری در سطح  MDAگروه تمرینی دریافت
کننده مکمل ویتامین  Cو گروه کنترل مشاهده
نکرد( .)07فعالیت های ورزشی با شدت باال از طریق
افزایش تولید گونه های رادیکالی ،منجر به ایجاد
استرس اکسیداتیو و آسیب اکسایشی لیپیدها و تولید
بعدی پراکسیداسیون لیپیدی می شوند( .)08تمرینات
استقامتی موجب پایین آمدن چربی خون و LDL
پالسمایی می شوند .بنا بر این بخشی از کاهش در
سطوح  MDAممکن است ناشی از کاهش دسترس
بودن اسیدهای چرب باشد .هر چند که می توان سایر
عوامل مانند بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی و کاهش
تولید رادیکال های آزاد را مد نظر قرار داد( .)09به طور
کلی سه عامل درگیر در این کاهش عبارتند از -1 :
کاهش تولید رادیکال های آزاد در بدن(تقویت سیستم
آنتی اکسیدانی)-4 ،افزایش فعالیت آنزیم های آنتی
اکسیدانی-0 ،به تعادل رسیدن سیستم های اکسایشی
بدن(اکسیدان در برابر آنتی اکسیدان) ،که به طور معنی
داری باعث جلوگیری از پراکسیداسیون لیپید می شود.
به عبارتی ویتامین  Cاز طریق اهداء الکترون به
رادیکال های آزاد و تبدیل شدن خود به رادیکال اسید
اسکوربیک ،از استرس اکسیداتیو جلوگیری کرده و
باعث ممانعت از افزایش سطوح  MDAمی شود و
موجب یک همبستگی منفی بین اسید اسکوربیک
پالسمایی( )RAAبا  MDAمی شود( .)22بنا بر این
همان گونه که انتظار می رفت ،مصرف این مکمل آنتی
اکسیدانی به داللیلی که ذکر شد ،توانسته است به طور
معنی داری از اکسیداسیون لیپید گروه تمرینی نسبت به
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گروه کنترل جلوگیری کند .همان گونه که مالحظه
شد ،مکمل دهی ویتامین  Cدر گروه کنترل موجب
افزایش معناداری در محتوای ظرفیت آنتی اکسیدانی
کل نسبت به گروه تمرین بدون مکمل شده است .بنا
بر انتظار ،این افزایش با نتایج حاصل از تحقیقات
غالمی( ،)1090ساری صراف( ،)1094بابایی( )1088و
نورشاهی( )1091موافق بود( .)16،18،19،21در تمام
این پژوهش ها ،گروهی که مکمل ویتامین  Cدریافت
می کردند ،پس از انجام فعالیت ورزشی افزایش
معناداری در سطوح ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در
مقایسه با گروه دارونما داشتند .ظرفیت آنتی اکسیدانی
کل( )TACاثر تجمعی همه آنتی اکسیدان های موجود
در پالسما را نشان می دهد( .)24مکمل دهی ویتامین
 Cموجب افزایش سطوح اسید اسکوربیک سرمی و
متعاقباً افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام می
شود( .)20هم چنین مصرف مکمل ویتامین  Cمی تواند
از طریق دادن الکترون به ویتامین  Eو احیاء این آنتی
اکسیدان محلول در چربی ،منجر به افزایش ظرفیت
آنتی اکسیدانی کل شود .این عمل آنتی اکسیدانی
ویتامین  Cبه هنگام بروز استرس اکسیداتیو و در سطح
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Introduction: Majority of researches have
referred to reduction of stress oxidative,
during
consumption
of
antioxidant
supplements or exercise training. The aim
of the present study, was to investigate "the
effect of endurance swimming training plus
consumption of vitamin C supplement, on
the indices of oxidative stress among male
wistar rats".

malondyaldehyde (MDA), catalase (CAT),
uric acid (U.A), and total antioxidant
capacity (TAC). Results were analyzed
using the one-way ANOVA followed by a
Tukey test. Significance level was 0.05.
Findings: The results of this research
indicate that T &VC significantly reduced
the level of MDA in comparison to C group
(P = 0.008). A significant increase in the
level of TAC was also observed in C &VC
group in comparison to T group (P = 0.01).
But there was no significant difference in
the level of CAT and U.A.

Materials & methods: Twenty four male
wistar rats weighing 250 to 300 g, were
randomly divided into four groups:1Taining (T), 2- Training plus vitamin C (T
&VC), 3- control (C), and 4- control plus
vitamin C (C &VC).Training groups
participated in a swimming program 5 d/w,
1 h/d, for ten weeks. Using vitamin C
supplement (100 mg/kg) ) started one week
before starting training protocol, and
continued to the end of tenth week. One day
after the end of training protocol, sampling
blood of rats were obtained to measure the
indices of oxidative stress including

Discussion & conclusions: In conclusion,
results of the current study indicates that
consumption of VC may decrease the lipid
peroxidation and increase the level of TAC,
while it did not affect CAT and U.A
antioxidants.
Keywords:
Endurance
swimming,
Oxidative stress, Rat, Vitamin C
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