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  چكيده
شود، با افزايش  هاي آزاد مي که با ايجاد فشار اکسايشي موجب افزايش راديکال  اينبرخالففعاليت ورزشي : مقدمه

هاي   تمرينهاي به دست آمده از يافته. گردد ميهاي آزاد در بدن نيز  اکسايشي موجب کاهش راديکالهاي ضد توليد آنزيم
 پژوهش. آيد  اساسي در مورد نوع تمرين به حساب ميپرسشيهاي آزاد،  بدني مختلف در افزايش يا کاهش راديکال

ي حاضر با هدف بررسي اثرات دو نوع فعاليت اکسنتريک و کانسنتريک بر برخي عوامل اكسايشي و ضد اکسايش
 دانشجوي دختر داوطلب ۲۴: ها مواد و روش.  تربيت بدني طراحي و اجرا شدي هاي رشته خانمدر  ،پالسماي خون

از . کنترل، تمرين اکسنتريک و تمرين کانسنتريک تقسيم شدند:  گروه۳شرکت کننده در پژوهش به صورت تصادفي در 
هاي خوني براي سنجش ضد اکسايش غير   نمونه،)مونيک ساعت قبل و بالفاصله بعد از آز(  در دو نوبتها يندآزمو

ها به  تحليل داده.  گرديددريافت (TAC)و ظرفيت ضد اکسايشي تام ) MDA(، شاخص فشار اکسايشي GSH)(آنزيمي 
در سطح ) تعيين اختالف بين گروهي(، با استفاده از آزمون آناليز واريانس يک طرفه ۱۳ ي  نسخهspssافزار  کمک نرم
 پالسما بعد از فعاليت اکسنتريک TAC  وGSH ،MDA  نشان داد ميزانها يافته: ها يافته. انجام شد) >۰۵/۰P(٪ ۹۵اطمينان 

 پالسما پس از GSH  وMDAچنين ميزان  ، هم)>۰۵/۰P(  داشتيدار و کانسنتريک نسبت به قبل از فعاليت افزايش معني
را نشان ) >۰۵/۰P( داري ير مقايسه با گروه کنترل افزايش معنفعاليت اکسنتريک و کانسنتريک نسبت به قبل از فعاليت د

هاي شديد اکسنتريک و کانسنتريک محرک مهمي براي ايجاد تغييرات قابل توجه  رسد فعاليت به نظر مي: گيري نتيجه. داد
   .وندشهاي ضداکسايشي  بهبود ظرفيتموجب توانند  ها مي  و اين فعاليت،در دستگاه ضد اکسايشي بدن است

  
  فعاليت اکسنتريک و کانسنتريک، عوامل اکسايشي و ضد اکسايشي، زنان فعال :واژگان كليدي

  ۲۶/۲/۹۰: ـ پذيرش مقاله۲۲/۲/۹۰: ـ دريافت اصالحيه ۲۹/۱۰/۸۹: دريافت مقاله

  
  

  

  

  مقدمه

 بر رويدادهاي ،روند حيات به ويژه در موجودات زنده

 دنشو تهي ميبيوشيميايي استوار است که به توليد انرژي من

 موجودات هوازي توسط احياي مولکول اکسيژن به آب، و

هاي   مولکول،در طي اين فرآيند. کنند اين انرژي را توليد مي

 و به طور ۱شوند زيستي موجود در سيستم حياتي، اکسيد مي

 پذير هاي اکسيژن واکنش طبيعي مواد شيميايي به نام گونه

(ROS)i،ر پذي هاي نيتروژن واکنش  گونه(RNS)i هاي  و گونه

                                                           
i- Reactive oxygen species  
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 ۳۰۲ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۰شهريور ، ۳ ي شماره, سيزدهمي  دوره

 

 يا به عبارت ديگر راديکال آزاد ii(RS) پذير سولفور واکنش

(FR)iii  به دليل ،هاي آزاد راديکالنمايد كه اين  توليد ميرا 

داشتن الکترون جفت نشده در اوربيتال مولکولي خود بسيار 

 DNAپذير هستند و موجب اکسايش چربي، پروتئين،  واکنش

 و اختالل در غشا زيستي ، آنزيمچنين غير فعال شدن و هم

موجودات هوازي براي محدود کردن به همين دليل شوند،  مي

هاي آزاد به دستگاه ضد اکسايش  مجهز  اثرات مضر راديکال

هاي  اي از ضد اکسايش اين دستگاه مجموعه. اند شده

 ي  دامنه۱،۲.هاي ضد اکسايشي است  و آنزيمبيولوژي

: باشد موارد زير ميمل هاي فعال در بدن شا ضداکسايش

سوپراکسيد مانند زا  هاي آنزيمي درون ضداکسايش

، گلوتايتون پراکسيداز v(CAT)، کاتاالز iv(SOD)ديسموتاز 

(GPx)viبه طور معمولهاي غير آنزيمي که   و ضد اکسايش 

 ، فالونوئيدها، تيولA ،C ،Eويتامين يي مانند از خوردن غذاها

Q10)وينون ، يوبي ک(GSH)شامل گلوتايتون [ vii ، اسيد (

آهن، مس، روي، (ها   و ريز مغذي]روبين، فريتين اوريک، بيلي

  ۱،۳،۴.آيند به دست مي) سلينيوم، منگنز

و دفاع ضد هاي آزاد   عدم توازن بين توليد راديکال

 به فشار اکسايشي منجر ،اکسايش در بدن موجود زنده

در حقيقت تحت تاثير اين فشار اکسايشي، . شود مي

بينند و سبب مرگ و مير  هاي زيستي آسيب مي ولمولک

رامل آلفونس و  که پژوهشي در ۲.شوند ها مي ارگانيسم

 يک آزمون نمودندانجام دادند، مشاهده ) ۲۰۰۴(همکاران 

يک % ۷۵ ايستگاه و با ۱۰اي با   دايرهي مقاومتي زير بيشينه

سطح شد  موجب ، دقيقه۱۸تکرار بيشينه به مدت 

  آزمودني در دو گروه ، بعد از تمرين(MDA) آلدهيد دي مالون

 فعاليت مقاومتي و با ي  با سابقه، مرد۷  شامليک گروه(

 با ، مرد۱۰  شامل و گروه ديگر، سال۳/۳۱ميانگين سني 

 فعاليتي غير از فعاليت مقاومتي و با ميانگين سني ي سابقه

يشي  که ناشي از ايجاد فشار اکسا،افزايش يابد ،) سال۲/۲۸

   ۵.دبوثر فعاليت در اين افراد در ا

 تاييد اثرات سودمند فعاليت جسماني بر سالمتي، برخالف

هنگام فعاليت ورزشي اند   نموده زيادي گزارش هاي پژوهش

سوخت و به علت مصرف بيشتر اکسيژن و افزايش ميزان 

                                                                                          
i - Reactive Nitrogen Species 

ii - Reactive Sulphate 

iii - Free radicals 

iv - Superoxide Dismutase 

v - Catalase 

vi - Glutathione peroxidase 
vii - Ubiquine 

هاي اکسيژن   افزايش توليد گونهراه فشار اکسايشي از ساز،

 توليد ،به عبارت ديگر ۶.آيد ود ميوجه  ب(ROS)واکنش پذير 

ROSهاي ضد اکسايش را تحريک   در حد معقول، آنزيم

کار دفاعي سلول مورد وتواند به عنوان يک ساز کند و مي مي

اي اکسيژن ــه  اما اگر توليد گونه۱،۵،توجه قرار گيرد

هاي  الــ، راديک(-O2)د ــاکسيشامل سوپرپذير  واکنش

، خيلي (H2O2)ژن پراکسيد  و هيدرو(OH)يل ـهيدروکس

 تضعيف دستگاه ضد اکسايشي موجبتواند   مي،زياد باشد

 دستگاه ضد اکسايشي در زمان استراحت و ۷،۸.بدن شود

فعاليت متوسط، تعادل دروني را براي عملکرد طبيعي سلول 

هاي سنگين طوالني مدت با   اما در فعاليت۹.کند حفظ مي

، ROSزايش توليد افزايش مصرف اکسيژن و در نتيجه اف

 اين ي از جمله ۱،۵،۷.يابد قدرت دفاع ضد اکسايشي کاهش مي

با ها  تمرين  اين. باشد  اکسنتريک ميهاي تمرينها،  فعاليت

 ي عضالن ـي سلوليها ميسطح آنزد نتوان شدت باال مي

پاسخ  و نيز ب پروتوپالسميآس،  در گردش خونموجود

 ۱۰.را افزايش دهند حاد در عضله يالتهاب

 از آنجا که فعاليت بدني با افزايش مصرف اکسيژن، 

د، بايد ديد فعاليت کن هاي آزاد را زياد مي توليد راديکال

گذارد و  ثير مياورزشي مورد بررسي در کدام سمت بيشتر ت

 يا با توليد ،در نهايت فعاليت بدني به نفع ورزشکار است

ور روشن به منظ. کند هاي آزاد، به زيان او عمل مي راديکال

ثير فعاليت جسمي شديد بر سيستم اکسايشي و ضد اشدن ت

 ظرفيت ضد اکسايشي تام، پژوهشاکسايشي بدن، در اين 

 آلدهيد پالسما، قبل و بعد از  مالون دي گلوتاتيون احيا و

 ي فعاليت شديد اکسنتريک و کانسنتريک در زنان فعال رشته

  .تربيت بدني دانشگاه الزهرا بررسي شد

  ها روشمواد و 

 نفر از زنان دانشجوي تربيت ۲۴ ، حاضردر پژوهش

، دانشگاه الزهرا با ميانگين سن ۱۳۸۶  سال ورودي،بدني

 کيلوگرم و ميانگين قد ۴۶/۵۴ سال، ميانگين وزن ۸۵/۲۰

  :انتخاب شدند متر با توجه به مراحل زير  سانتي۳۷/۱۶۳

 ي  در رشته۱۳۸۶ دانشجويان ورودي سال تمام -۱

 دانشگاه الزهرا با اطالع قبلي در يک کالس در تربيت بدني

موضوع پژوهش با توضيح در جريان دانشگاه جمع شدند و 

 شرکت براي نفر ۳۰از ميان اين افراد قرار گرفتند كه کامل 

  . شدند داوطلبپژوهشدر 
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 همكارانو سكينه نوروزيان   اثر ورزش و عوامل اكسايشي در زنان ۳۰۳

 

 نفر به ۲۴ نفر داوطلب شرکت در پژوهش، ۳۰ از اين -۲

  . صورت تصادفي انتخاب شدند

 نفر به طور تصادفي در سه گروه ۲۴ سپس اين -۳

 ۸، )گروه فعاليت کانسنتريک (۱ نفر در گروه تجربي ۸: شامل

 نفر به ۸و ) گروه فعاليت اکسنتريک (۲نفر در گروه تجربي 

  . عنوان گروه کنترل، تقسيم شدند

 توجيهي ي ها، خواسته شد در يک جلسه ابتدا از آزمودني

 و پژوهش اهداف ،اليتي اجراي فع شرکت نمايند تا با شيوه

 ،بايد براي شرکت در اين پژوهش رعايت کنند هايي که  نکته

 دو روز  كمينه  گرديدخواستدرچنين از آنها  هم. آشنا شوند

 از اجراي هر گونه فعاليت شديد ،قبل از انجام آزمون

 ضربان قلب ،ي تمرين قبل از شروع برنامه. خودداري نمايند

گرفته شد و در ) خوابيده( حت در حالت استراها آزمودني

ضربان قلب با . يادداشت گرديد  به آنهاي مربوط ليست

يک استکان شامل ( صبحانه. ضربان سنج پوالر سنجيده شد

 ۱۰۰  گرم گردو،۵۰ گرم پنير، ۵۰چاي کم رنگ، دو حبه قند، 

 سپس ، صرف شدسه ساعت قبل از شروع جلسه) گرم نان

 ۷اين آزمون شامل  .دادندانجام را ها تست الستد  آزمودني

 اول هر کدام به مدت سه دقيقه به ي  مرحله۴: مرحله است

افزايش  %۱۰ اول ي  مرحله۴شيب دستگاه در . انجامد طول مي

 در مراحل نوارگردانسرعت . بت خواهد ماندو ثايابد  مي

 کيلومتر در ۸  و ۴/۶، ۸/۴، ۷/۲:  اول به ترتيبي چهارگانه

 مدت زمان هر مرحله ، آخري مرحلهدر سه . باشد ساعت مي

 آخر ي  مرحله۳شيب دستگاه در . يابد به دو دقيقه کاهش مي

 نوارگردانسرعت . هد ماندو ثابت خوا يابد  ميافزايش% ۱۵به 

 ۹/۱۲ و ۳/۱۱، ۷/۹ آخر به ترتيب ي در مراحل سه گانه

 گروه فعاليت كانسنتريك ۱۱.يابد کيلومتر در ساعت افزايش مي

 تا حد نوارگردانگر  ي نمايش را رو به صفحه تست الستد

 بيان آزمونحد واماندگي در اين  .واماندگي انجام دادند

 .باشد ي اجراي فعاليت مي  از ادامهيندناتواني فرد آزمو

 الستد را آزمونشرکت کنندگان در گروه فعاليت اکسنتريک 

 تا حد واماندگي انجام نوارگردانپشت به صفحه نمايشگر 

ه  بر اساس تقسيم وزن بi(BMI) ي توده بدن نمايه .دادند

 در ها دني از آزمو.تر محاسبه شدم به قد مجذورکيلوگرم بر 

 بالفاصله بعد از  ويک ساعت قبل از شروع فعاليت(دو نوبت 

هاي خوني از وريد بازويي در وضعيت  نمونه) انجام فعاليت

هپارينه ) ونوجکت( هاي مخصوص خالدار نشسته در لوله

                                                           
i - Body mass index 

گروه کنترل در تمام مدت اجراي فعاليت دو . آوري شد معج

براي . حرکت ماند در وضعيت استراحت و بي گروه ديگر

FRAPروش تعيين ظرفيت ضد اکسايش کل پالسما  ii 

  در۱۲ شد،استفاده) ليتر  واحد در ميلي۱/۰ حساسيت روش(

 اکسيدان موجود در نمونه مورد ضداين روش عوامل 

مپلکس فريک تري  پيريديل تريازين ، موجب احيا کبررسي

)TPTZ-Fe3+ ( به فرم فرو)TPTZ-Fe2+ (شوند که در مي 

 جذب نوري آن در ي بيشينه محيط اسيدي آبي رنگ است، و

 ,۲۵۰۱Cecil مدل(  با دستگاه اسپكتروفتومتر۵۹۳طول موج 

CE,  (سرعت واکنش با قدرت . گردد ميگيري  اندازه

 به +Fe3 در اين روش. طي دارد خي  رابطه،احياکنندگي نمونه

  سرعت،عامل محدود کننده شود و صورت مازاد استفاده مي

  . قدرت احياکنندگي نمونه استو

گيري ظرفيت گلوتاتيون احيا پالسما پس از   اندازهبراي

 بالفاصله جذب آنها ،ها هاي استاندارد و نمونه  محلولي تهيه

نانومتر  ۴۱۲توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

ها از روي منحني استاندارد   نمونهGSHگيري و غلظت  اندازه

  ۱۳.) ميکرومول۵/۰حساسيت روش (محاسبه گرديد 

 در خون بعد از دپروتئينه  MDAگيري   اندازهبه منظور

 از ،ها توسط محلول تري کلرواستيک اسيد کردن نمونه

ا ه  نمونهسپس.  شداستفاده% ۶۷محلول تيوباربيتوريک اسيد 

 ميزان جذب آنها در ند و قرار داده شددر حمام آب جوش

حساسيت روش ( گرديدگيري   اندازه نانومتر۵۳۲طول موج 

هاي خوني قبل و بالفاصله پس از  نمونه ۱۴.)مول ميکرو۰۸/۰

 گرفته شده از وريد ي نمونه .پايان فعاليت گرفته شد

ال  سرد به آزمايشگاه بيومديكي  با حفظ زنجيرهها آزمودني

در . منتقل گرديد زنان دانشگاه الزهرا ي پژوهشكده

هاي خوني با سانتريفيوژ يخچال  آزمايشگاه، پالسما از سلول

 دقيقه ۱۰گراد به مدت  ي سانتي  درجه۴ در ۳۰۰۰دار با دور 

يت ضداکسايش تام، پالسما براي سنجش ظرف. جدا شد

 -۸۰  در دماي و مالون دي آلدهيد در فريزرگلوتاتيون احيا

 به دست آمده با هاي داده. گرديدگراد نگهداري  درجه سانتي

 پردازش و ۱۳ي   نسخهSPSSافزار آماري  استفاده از نرم

. آمار استنباطي با استفاده از روش آناليز واريانس انجام شد

 کمي به صورت ميانگين و انحراف معيار بيان و هاي داده

  .شد پذيرفته >۰۵/۰Pدار در سطح  اختالف معني

                                                           
ii - Ferric reducing ability of plasma 
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 ۳۰۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۰شهريور ، ۳ ي شماره, سيزدهمي  دوره

 

  ها يافته

 که همگي  ـها هاي آزمودني ويژگيهاي مربوط به  داده

ي توده بدن، ميانگين   شامل قد، وزن، سن، نمايه ـخانم بودند

 نشان داده شده ۱جدول ماندگي و شدت تمرين در وازمان 

  .است

گيري ظرفيت ضد اکسايش کل  هاي مربوط به اندازه يافته

 مالون دي آلدهيد يزن، گلوتاتيون احيا و (TAC) پالسما

پالسما در ابتدا و بالفاصله بعد از يک جلسه فعاليت در 

  . استآورده شده ۳و ۲  و۱ نمودارهاي

   و شدت تمرينها آزمودني فردي هاي ويژگي -۱جدول 

  متغير

   گروه

  قد تعداد

  )متر سانتي(

  وزن

 )كيلوگرم(

  سن

  )سال(

 ي نمايه توده

  بدن

كيلوگرم بر (

 )مترمربع

  ميانگين

 ان درماندگيزم

 )دقيقه(

  شدت تمرين

) ي ضربان قلب بيشينه(

  )درصد(

  ۶/۸۸±۷/۲  ۳/۱۲±۶/۰  ۴/۲۱±۵/۰  ۶/۲۰±۳/۰  ۳/۵۸±۲/۲  ۷/۱۶۴±۱/۲*  ۸  کانسنتريک

  ۸/۸۸±۳/۱  ۱/۹±۴/۰  ۸/۲۰±۴/۰  ۳/۲۱±۴/۰  ۶/۵۵±۳/۱  ۵/۱۶۳±۱/۲  ۸  اکسنتريک

    ۱/۲۱±۴/۰  ۵/۲۰±۱/۰  ۵/۵۵±۹/۱  ۸/۱۶۱±۵/۲  ۸  کنترل
  

*
  .اند انحراف معيار بيان شده± اعداد به صورت ميانگين 

  

  

TACدر هر ، پالسما پس آزمون نسبت به پيش آزمون 

داري يافت  يدو گروه اکسنتريک و کانسنتريک افزايش معن

)۰۳۳/۰P=(، نسبت به گروه نيز اما اين افزايش نسبت به هم و 

) P=۱۳۶/۰ و P=۱۰۸/۰به ترتيب (دار نبود  ي معن،کنترل

  .)۱نمودار (

  

  

  

  

  

  

  

  

 تغييرات ظرفيـت ضداکسايـشي تـام        ي  مقايسه -۱نمودار  
)TCA (    ــسنتريک، و ــرل، کان ــاي کنت ــروه ه ــماي گ پالس

دار گذر زمان در سطح      ي اثر معن  *. اکسنتريک در گذر زمان   
۰۵/۰≤P.  

GSH  پالسما در هر دو گروه اکسنتريک و کانسنتريک 

و اين افزايش نسبت به ) P≥۰۰۱/۰ (داري يافت يافزايش معن

، اما دو گروه )P=۰۴۷/۰( دار بود يگروه کنترل نيز معن

داري با هم نداشتند  ياکسنتريک و کانسنتريک تفاوت معن

)۶۸۴/۰=P () ۲نمودار( .  

  

  

  

  

  

  

  

  

) GSH( تغييـرات گلوتـاتيون احيـا        ي   مقايـسه   -۲نمودار  
تريک در  هاي کنتـرل، کانـسنتريک، و اکـسن        پالسماي گروه 

  †. P≥۰۰۱/۰دار گذر زمان در سطح       ي اثر معن  **. گذر زمان 
  .P≥۰۵/۰دار  گذر زمان و گروه در سطح  ياثر متقابل معن

 پالسما در هر دو گروه اکسنتريک و MDAچنين  هم

و اين ) P≥۰۰۱/۰(داري يافت  يکانسنتريک افزايش معن

، اما )P=۰۴/۰( دار بود يافزايش نسبت به گروه کنترل نيز معن

داري با هم  يدو گروه اکسنتريک و کانسنتريک تفاوت معن

  .)۳نمودار (). P=۲۱۹/۰(نداشتند 

  

* 
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 همكارانو سكينه نوروزيان   اثر ورزش و عوامل اكسايشي در زنان ۳۰۵

 

  

  

  

  

  

  

  

) MDA( تغييـرات مـالون دي آلدئيـد         ي  مقايسه -۳نمودار  
هاي کنتـرل، کانـسنتريک، و اکـسنتريک در          پالسماي گروه 

 †. P≥۰۰۱/۰دار گذر زمان در سطح       ياثر معن  **. گذر زمان 
  .P≥۰۵/۰گذر زمان و گروه در سطح دار  يابل معناثر متق

  بحث

 که ميزان گلوتايتون داد حاضر نشان پژوهشهاي  يافته

فعاليت سنگين و (احيا پالسما پس از فعاليت اکسنتريک 

و کانسنتريک در مقايسه با قبل از فعاليت در ) خستگي ساز

 در مقدار اين عالوه به.  داشتيدار هر دو گروه افزايش معني

 نسبت به گروه کنترل افزايش ،هر دو گروه پس از فعاليت

 GSH اين افزايش در ميزان اگرچه. نشان داد ي رادار معني

در گروه فعاليت اکسنتريک در مقايسه با گروه فعاليت 

 به آسيب سلولي  آن راتوان  که مي،کانسنتريک بيشتر بود

به هاي سلولي  بيشتر در فعاليت اکسنتريک و رها شدن آنزيم

دانيم انقباض  به طوري که مي. درون پالسما نسبت داد

 عضالت ي هاي را در صدم  شناخته شدههاي يافتهاکسنتريک 

 مختلفي مانند دردناکي هاي شاخصکند و  اسکلتي ايجاد مي

در ) CK( عضله، وسعت حرکت و ميزان افزايش كراتين كيناز

 نبنابراي. دهند  آسيب عضالني را نشان ميي خون، درجه

فعاليت اکسنتريک موجب افزايش آنزيم کراتين کيناز در خون 

 سولفيدريل است که به ي اين آنزيم داراي باقيمانده. شود مي

شود و موجب کاهش فعاليت يا غير فعال  آساني اکسيد مي

 سولفيدريل است که به ي اين آنزيم داراي باقيماندهشدن 

غير فعال  و موجب کاهش فعاليت يا گردد ميآساني اکسيد 

هاي   از اکسيدشدن آنزيمGSHاز آنجايي که . شود ميشدن 

پذير  هاي اکسيژن واکنش مختلف توسط راديکال آزاد و گونه

 در پالسماي خون بعد GSH بنابراين سطح ،کند جلوگيري مي

از فعاليت اکسنتريک ممکن است براي حفظ فعاليت کراتين 

هاي  توليد گونهکيناز خون در برابر فشار اکسايشي ناشي از 

، ي فعاليت به کار گرفته شده در نتيجه ،پذير اکسيژن واکنش

  ۱۵. باشدباالتر

 گذشته نشان ي آوري شده از يک دهه  جمعهاي پژوهش

دهد که فعاليت ورزشي به دليل افزايش ميزان مصرف  مي

اکسيداني   و دفاع آنتيROSاکسيژن، يک عدم تعادل بين توليد 

ب ايجاد فشار اکسايشي و آسيب سلولي کند که موج ايجاد مي

هاي ضد  ترين دستگاه  يکي از مهم۱۶-۱۹.شود در بدن مي

 دستگاه ضد ،اکسايشي فيزيولوژي در بدن انسان و حيوانات

اکسايشي گلوتايتوني است که از آنزيم گلوتايتون پراکسيداز 

(GPX) i براي برداشت پراکسيدهاي توليد شده استفاده 

 مانند سوبسترا براي گلوتايتون پراکسيداز گلوتايتون. کند مي

 پالسما بعد از GSH در پژوهش حاضر ميزان ۲۰.کند عمل  مي

داري را نشان  نيفعاليت اکسنتريک و کانسنتريک افزايش مع

 متر ۸۰۰ شناگر ۱۰هاي پژوهشي که روي  داد که با يافته

انجام شد، ) هوازي بي( متر ۱۰۰ شناگر ۹و ) هوازي(

 ميزان گرديد مشاهده  ياد شده در پژوهش،ت داشخواني هم

GSH از فعاليت نسبت به قبل از فعاليت پس دقيقه ۲۰ پالسما 

 هوازي سوخت و سازدر دو گروه افزايش داشت که به نوع 

 نوع تمرين نسبت  نيزهوازي در توليد راديکال آزاد و و بي

 که دوريس پي سي و همکاران ي در پژوهش ديگر۲۱.داده شد

 فرد غير تمرين کرده انجام ۹ استاد رزمي و ۹روي ) ۲۰۰۹(

 بروس موجب ي  اصالح شدهآزمون نمودنددادند، مشاهده 

 نسبت به پالسماي خون در گروه تجربي GSHافزايش ميزان 

   ۲۲.گرديدگروه کنترل 

هاي زير در تضاد  پژوهشهاي   يافتهها با اما اين يافته

تند فعاليت زير درياف) ۱۹۸۶(  گوهيل و همکاران:باشد مي

 پالسماي خون GSH طوالني مدت منجر به کاهش ي بيشينه

 بود، آنها ۲۴ ليرز و همکارانپژوهش مشابه يافته اين ۲۳،شد

تواند ناشي   پالسما بعد از تمرين ميGSH کاهش نمودندبيان 

از مصرف آن توسط عضالت اسکلتي باشد که موجب کاهش 

چنين در  هم. شود  از عضله به پالسما ميGSHخروج 

دريافتند  ،انجام دادند) ۲۰۰۲(پژوهشي که لي جي و همکاران 

 GSHداري در  يفعاليت اکسنتريک آرنج موجب تغيير معن

  ۲۵.خون مردان جوان پس از فعاليت نسبت به قبل از آن نشد

 بعد از  GSHوکار افزايش سازي عوامل احتمالي درباره

يکي از : باشد مييل ذفعاليت اکسنتريک و کانسنتريک به شرح 

اين سازوکارها ميزان فعاليت گلوتايتون ردوکتاز بالفاصله 

                                                           
i - Glutathione peroxidase 
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 ۳۰۶ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۰شهريور ، ۳ ي شماره, سيزدهمي  دوره

 

 i)(NADPH زيرا اين آنزيم در حضور ،بعد از فعاليت است

 Glutathione disulfide (GSSG)از  iiGSHموجب بازيابي 

 و افزايش GSHايش تواند موجب افز  بنابراين مي،شود مي

ي از سازوکارهاي يک ۲۶.گرددميزان آن در پالسماي خون 

 پالسما نسبت داد، GSHتوان به افزايش   که ميديگراحتمالي 

 ناشي از باشد، زيرا مي فعاليت در طي کبدي GSHجريان 

، به گلوکاگون و وازوپرسين پالسما استتحريک باال رفتن 

 دريافتي به هاي اسيدآمينه را از GSHتواند  کبد ميطوري كه 

ون زا تهيه کند و بيشتر آنها درهاي  اسيدآمينهصورت غذا و 

.  در حال گردش، وارد گردش خون نمايدGSHرا به عنوان 

 کبدي GSH ي البته اگر فعاليت بسيار طوالني باشد ذخيره

شود، اما   پالسما ميGSHکاهش يافته و موجب کاهش 

مدت  پژوهش حاضر شامل دو نوع فعاليت سنگين و کوتاه

 دقيقه ۳۵/۱۲  ميانگينبه طور(اکسنتريک و کانسنتريک بود 

دقيقه براي تمرين  ۱۹/۹براي تمرين کانسنتريک و 

 GSH موجب افزايش دتوان  بنابراين کبد مي،)اکسنتريک

   ۱۸.پالسما شده باشد

 TAC در پژوهش حاضر مشاهده شد ميزان ،چنين هم

پالسما پس از فعاليت اکسنتريک و کانسنتريک افزايش 

افزايش در گروه تمرين  اما ميزان اين ، داشتيدار يمعن

توان به آسيب   اين افزايش را مي.اکسنتريک بيشتر بود

سلولي بيشتر ناشي از فعاليت اکسنتريک، رها شدن 

 افزايش يزن عضالني به درون خون وـ هاي سلولي  آنزيم

در اين گروه نسبت داد که در نهايت موجب GSH بيشتر 

 شده ها به درون پالسما فراخواني بيشتر ضد اکسايش

 پالسما پس از فعاليت اکسنتريک و TAC افزايش ۱۰،۱۵.است

) ۱۹۹۸(کانسنتريک با پژوهشي که چيلد روبرت و همکاران 

، ها  آني  مشاهدهبر اساس.  داشتخواني هم ،انجام دادند

 مشابه دوي ،ظرفيت ضد اکسايش کل پالسما بعد از دويدن

 )ل در ليترمو ميلي( ۴۷۵±۸۴ مرد دونده از ۱۷نيمه ماراتن در 

به افزايش كه افزايش پيدا کرد  )مول در ليتر ميلي( ۵۶۴±۱۱به 

 آن و به دنبالدر ميزان کراتين کيناز خون نسبت داده شد 

را نشان  افزايش TAC به عنوان يکي از عوامل GSHميزان 

 با پژوهشي که مکسول و همکاران بررسيچنين اين   هم۲۷.داد

 را پژوهشي آنها.  داشتنيخوا نيز هم ندانجام داد) ۱۹۹۳(

 که از هيچ مکملي A دانشجوي سالم در سه گروه ۲۴روي 

 که از E و گروه C که از ويتامين Cاستفاده نکردند، گروه 

                                                           
i - Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate 
ii - Glutathion 

د که و مشاهده نمودن انجام دادنداستفاده كردند،  Eويتامين 

 پالسما بعد از يک ساعت فعاليت اکسنتريک روي TACميزان 

زايش پيدا کرد و اين افزايش در استپ در هر سه گروه اف

TACها   را به افزايش اسيد اوريک در پالسماي خون نمونه

   ۲۸.بعد از فعاليت نسبت دادند

 پالسما TACساز و کار احتمالي افزايش ميزان در مورد  

 عوامل فراواني وجود ،بعد از فعاليت اکسنتريک و کانسنتريک

ها از  اکسايش دوباره برگرداندن ضد ها آن يکي از .دارد

هاي مختلف  ها به پالسما و تقابل بين ضد اکسايش بافت

 که موجب بهبود ظرفيت ضد اکسايش کل پالسما ،باشد مي

 پالسما است که در GSHيکي ديگر افزايش ميزان . شود مي

 GSHپژوهش حاضر به وقوع پيوسته و از آنجايي که 

شود  يپالسما در ارزيابي ظرفيت کل پالسما به کار گرفته م

 پالسما شده TACتواند موجب افزايش   ميGSHافزايش 

   ۱۶.باشد

هاي گذشته روشن شد که فعاليت بدني   پژوهشاساسبر 

پذير شود  هاي اکسيژن واکنش تواند موجب افزايش گونه مي

که اين خود ناشي از افزايش مصرف اکسيژن حين فعاليت 

 گروه ،رهاي اکسيژن واکنش پذي از بين گونه. باشد بدني مي

شود  ها مي راديکال هيدروکسيل موجب پراکسيداسيون چربي

را  (MDA)مالون دي آلدهيد توان  ميکه از محصوالت آن 

 ۲۹. و به عنوان شاخص فشار اکسايشي در نظر گرفتنام برد

هاي   پالسما پس از فعاليتMDAدر پژوهش حاضر ميزان 

 و اکسنتريک و کانسنتريک در مقايسه با قبل از فعاليت

 و ، داشتيدار چنين نسبت به گروه کنترل افزايش معني هم

ميزان اين افزايش در گروه فعاليت کانسنتريک نسبت به گروه 

هاي  ها در پژوهش اين يافته. فعاليت اکسنتريک بيشتر بود

) ۲۰۰۵(پژوهشي که گلدفارد آلن و همکاران مانند ديگري 

ين پژوهش در ا.  داشتخواني هم ، زن انجام دادند۱۸روي 

 پالسما خون بعد از فعاليت اکسنتريک آرنج، هم MDAميزان 

در گروهي که از مکمل استفاده کردند و هم در گروهي که از 

 اما ميزان اين افزايش در ،مکمل استفاده نکردند افزايش داشت

اين افزايش در .  بيشتر بود،گروه استفاده نکرده از مکمل

MDA  ا نسبت داده شد که ه  ضعيف ضد اکسايشكردعملبه

موجب اکسيداسيون زياد ليپيدها ناشي از تمرين اکسنتريک 

) ۲۰۰۸( با پژوهشي که شين يا و همکاران چنين هم ۳۰.گرديد

 زن ۸ فعاليت هوازي و ي  زن با سابقه۸ زن شامل ۱۶روي 

 نتيجه گرفتند ميزان ها آن. سو بود  انجام دادند، همغير فعال

MDAسه فعاليت هوازي در گروه  پالسما بعد از يک جل
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 همكارانو سكينه نوروزيان   اثر ورزش و عوامل اكسايشي در زنان ۳۰۷

 

 پالسما بعد MDAاين افزايش در . تمرين کرده افزايش داشت

در  ۳۱.ها نسبت داده شد از فعاليت به اکسيداسيون چربي

 ۴۱روي ) ۲۰۰۹( پيالوکس وي و همکاران ديگريپژوهش 

 نتيجه گرفتند که ميزان ،ورزشکار استقامتي نخبه انجام دادند

MDA دقيقه فعاليت ماليم در ارتفاع ۱۰ پالسما در گروهي که 

افزايش يافت و در گروه کنترل که در % ۷ متر داشتند ۴۸۰۰

در پايان % ۱/۸ ، ساعت استراحت کردند۳ متر ۳۰۰۰ارتفاع 

استراحت افزايش پيدا کرد و بيان شد اين افزايش در ميزان 

MDA در دو گروه ناشي از آن است که ورزشکاران 

فري ضد اکسايشي برابر با  ظرفيت با،استقامتي نخبه

 به دليل قرار گرفتن در شرايط  راهاي آزاد توليد شده راديکال

 اما اين ۳۲. ندارند، چه با فعاليت و چه بدون فعاليت،هيپوکسي

.  استناهمسوها  هاي برخي از پژوهش ها با يافته يافته

 زن ۳۰در پژوهشي روي ) ۲۰۰۸(هيتکامپ اچ سي و همکاران 

 هفته فعاليت استقامتي موجب کاهش ۸ه نتيجه گرفتند ک

 فعاليت ي با سابقه( پالسما در گروه تجربي MDAظرفيت 

  ۳۳.شد) بي تمرين(نسبت به گروه کنترل ) استقامتي

 پالسما پس از فعاليت MDA ساز و کار احتمالي افزايش 

توان به پراکسيداسيون  اکسنتريک و کانسنتريک را مي

ي نسبت داد، که مالون دي ها ناشي از فشار اکسايش چربي

ي تخريب اسيدهاي  آلدهيد يکي از محصوالت مهم و عمده

 در MDAباشد، اما کمتر بودن ميزان  چرب غير اشباع مي

گروه فعاليت اکسنتريک نسبت به گروه فعاليت کانسنتريک به 

 که ، از آنجاگردد برمي در اين گروه GSHباالتر بودن ميزان 

GSHدن گروه هيدروکسيل شده و از تواند موجب پاک ش  مي

ها جلوگيري کند، در نتيجه باالتر بودن  پراکسيداسيون چربي

انسنتريک، ك در گروه اکسنتريک نسبت به گروه GSHميزان 

  ۱،۲۶. کمتر در اين گروه شدMDAموجب توليد 

هاي شديد   فعاليتدادهاي پژوهش حاضر نشان  يافته

يجاد تغييرات اکسنتريک و کانسنتريک محرک مهمي براي ا

قابل توجه در دستگاه ضد اکسايشي بدن است، و اين 

به دنبال هاي ضد اکسايشي را  توانند پاسخ ها مي فعاليت

 کل پالسما و يح ضد اکسايشافزايش سط. داشته باشند

تواند گواه سازگاري در  گلوتايتون احيا بعد از فعاليت مي

ن پژوهش ايهاي  يافتهچنين  هم. دستگاه ضد اکسايشي باشد

 و  را نشان داد پالسماGSH و TAC ،MDAافزايش ميزان 

هاي   فعاليتي هاي قبلي را در زمينه هاي پژوهش  يافتهتوانست

افزايش ميزان . دهد ييد قرار ا مورد ت،اکسنتريک و کانسنتريک

MDA به دليل شدت اجراي به احتمال زياد بعد از فعاليت 

ها ناشي از فشار  ربيو پراکسيداسيون چ) شدت باال( فعاليت

در . باشد مي) توليد زياد راديکال هيدروکسيل( اکسايشي

 در اين ها يندمجموع با توجه به مدت و شدت فعاليت آزمو

هاي ضد اکسايشي در هر دو گروه  پژوهش، بهبود ظرفيت

اکسنتريک و کانسنتريک مشاهده شد، که البته اين ميزان 

 در نهايت و بود بهبود در گروه تمرين اکسنتريک بيشتر

 کمتر MDAها و توليد  موجب پراکسيداسيون کمتر چربي

  .گرديد

  

  

  

References 

1. Shemshaki A, Ghanbari Niaki A, Rajabi H, Hedayati M, 

Salami F. Intense alpine skiing exercise on anti oxidant 

status of male skiers. Iranian Journal of Endocrinology 

and Metabolism 2007; 9: 291-7. [Farsi]  

2. Julien Finaud, Gerard Lac, Edith Filair. Oxidative stress: 

relationship with exercise and Training. Sport Med 

2006; 36: 327-58.  
3. Dekkers JC, van Doornen LJ, Kemper HC. The role of 

antioxidant vitamins and enzymes in the prevention of 

exercise- induced muscle damage. Sports Med 1996; 21: 

213-38.  

4. Powers SK, Lennon SL. Analysis of cellular responses 

to free radicals: focus on exercise and skeletal muscle. 

Proc Nutr Soc 1999; 58: 1025-33.  

5. Ramel A, Wagner KH, Elmadfa I. Plasma antioxidants 

and lipid oxidation after submaximal resistance exercise 

in men. Eur J Nutr 2004; 43: 2-6.  

6. Mujika I, Padilla S. Muscular characteristics of detr-

aining in human. Med Sci Sports Exerc 2001; 33: 1297-

303.  

7. Hanachi P, Golkho S. The effect of soymilk on menopa-

usal symptoms and total antioxidant levels in menopause 

women. Malaysian Journal of Medicine and Health 

Sciences 2008; 4:33-40. 

8. Ross A, Leveritt M. Long term metabolic and skeletal 

musscle adaptations to short-sprint training: implication 

for sprint training and tapering. Sports Med 2001; 31: 

1063-82.  

9. Pfeiffer JM, Askew EW, Roberts DE, Wood SM, Bens-

on JE, Johnson SC, et al. Effect of antioxidant supplem-

entation on urine and blood markers of oxidative stress 

during extended moderate-altitude training. Wilderness 

Environ Med 1999; 10: 66-74. 

10. Bije N, Tavakol Afshari J, Nejat Shokoohi A, Mahm-

oodi M, Rastin M. The effect of eccentric and concentric 

exercises on special index in athletic womens immune 

system. Journal Research of Physical Education 2002; 3: 

27-40.  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               7 / 9

http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-1050-fa.html


 ۳۰۸ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۰شهريور ، ۳ ي شماره, ي سيزدهم دوره

 

11. Wasserman K, Hansen JE, Sue DY, Stringer WW, 

Whipp BJ. Principles of exercise testing and inte-

rpretatio: Including pathophysiology and clinical applic-

ations. 4th ed, Lippincott Williams Press; 2005.   

12. Benzie IF, Strain JJ. The ferric reducing ability of plas-

ma (FRAP) as a measure of "antioxidant power": the 

FRAP assay. Anal Biochem 1996; 239: 70-6.  
13. Sedlak J, Lindsay RH. Estimation of total protein bound 

and non-protein sulfuric groups in tissue with Elman's 

reagent. Anal Biochem 1986; 25: 192-205.  

14. Kostner K, Hornykewycz S, Yang P, Neunteufl T, Glo-

gar D, Weidinger F, et al. Is oxidative stress causally 

linked to unstable angina pectoris? A study in 100 CAD 

patients and matched controls. Cardiovasc Res 1997; 36: 

330-6. 

15. Lee J, Clarkson PM. Plasma creatin kinas activity and 

glutathione after eccentric exercise. Med Sci Sports 

Exerc 2003; 35: 930-6.  
16. Brites FD, Evelson PA, Christiansen MG, Nicol MF, 

Basílico MJ, Wikinski RW, et al. Soccer players under 

regular training show oxidative stress but an improved 

plasma antioxidant status. Clin Sci (Lond) 1999; 96: 

381-5. 

17. Elokdaa AS, Nielsenb DH. Effects of exercise training 

on the glutathione antioxidant system. Eur J Cardiovas 

Prev Rehabil 2007; 14: 630-70.  
18. Li Li Ji. Antioxidants and oxidative stress in exercise. 

Proceedings of the Society for Experimental Biology 

and Medicine 1999; 222: 283-92.  

19. Sinha S, Ray US, Saha M, Singh SN, Tomar OS. Antio-

xidant and redox status after maximal aerobic exercise at 

high altitude in acclimatized lowlanders and native 

highlanders. Eur J Appl Physiol 2009; 106: 807-14.  
20. Nohl H, Kozlov AV, Gille L, Staniek K. Cell respiration 

and formation of reactive oxygen species: facts and 

artefacts. Biochem Soc Trans 2003; 31: 1308-11.  
21. Inal M, Akyuz F, Turgut A, Getsfrid WM. Effect of aer-

obic and anaerobic metabilism on free radical generation 

swimmers. Med Sci Sports Exerc 2001; 33: 564-7.  

22. Douris PC, Elokda AS, Handrakis JP, Principal S, Ron-

do E, Bovell J, et al. Martial art training enhances the 

glutathione antioxidant system in middle-aged adults. J 

Strength Cond Res 2009; 23: 1518-23. 

23. Gohil K, Viguie C, Stanley W, Brooks GA, Parcker L. 

Blood glutathione oxidation during human exercise. J 

Appl Physiol 1988; 64: 115-9.  
24. Laires MJ, Madeira F, Sérgio J, Colaço C, Vaz C, 

Felisberto GM, et al. Preliminary study of the relati-

onship between plasma and erythrocyte magnesium 

variations and some circulating pro-oxidant and antio-

xidant indices in a standardized physical effort. Magnes 

Res 1993; 6: 233-8. 

25. Lee J, Goldfarb AH, Rescino MH, Hegde S, Patrick S, 

Apperson K. Eccentric exercise effect on blood oxid-

ative-stress markers and delayed onset of muscle sor-

eness. Med Sci Sports Exerc 2002; 34: 443-8. 

26. Priscilla M, Clarkson and Heather S Thompson. Anti-

oxidants: what role do they play in physical activity and 

health? Am J Clin Nutr 2000; 72: 637-46.  
27. Child RB, Wilkinson DM, Fallowfield JL, Donnelly AE. 

Elevated serum antioxidant capacity and plasma malo-

ndialdehyde concentration in response to a simulated 

half-marathon run. Med Sci Sports Exerc 1998; 30: 

1603-7. 

28. Maxwell SR, Jakeman P, Thomason H, Leguen C, 

Thorpe GH. Changes in plasma antioxidant status during 

eccentric exercise and the effect of vitamin supple-

mentation. Free Radic Res Commun 1993; 19: 191-202. 

29. Hanachi P, Haydari MR, Nikhbakht H. To compare the 

lipid peroxidation products and Hb A1c in normal and 

diabetic patient. Ilam Medical Journal 2007; 16: 43-7. 

[Farsi] 

30. Goldfarb AH, Bloomer RJ, McKenzie MJ. Combined 

antioxidant treatment effects on blood oxidative stress 

after eccentric exercise. Med Sci Sports Exerc 2005; 37: 

234-9. 

31. Shin YA, Lee JH, Song W, Jun TW. Exercise training 

improves the antioxidant enzyme activity with no chan-

ges of telomere length. Mech Ageing Dev 2008; 129: 

254-60.  
32. Pialoux V, Mounier R, Rock E, Mazur A, Schmitt L, 

Richalet JP, et al. Effects of acute hypoxic exposure on 

prooxidant/antioxidant balance in elite endurance athl-

etes. Int J Sports Med 2009; 30: 87-93.  
33. Heitkamp HC, Wegler S, Brehme U, Heinle H. Effect of 

an 8-week endurance training program on markers of 

antioxidant capacity in women. J Sports Med Phys Fit-

ness 2008; 48: 113-9. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               8 / 9

http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-1050-fa.html


Vol 13 No.3 September 2011 Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism / 336  

 
 

 

 

 

 

Original Article 

 
 
 

The Severe Effects of Eccentric and Concentric Exercise on 

Some Oxidation and Anti-oxidation Factors of Active Women 

in Al-Zahra University 
 

 

Norouziyan S1, Shemshaki A1, Hanachi P2 

 
1Faculty of Physical Education and Sport Science; 2Department of Biology, Faculty of Basic Science, Alzahra 

University, Tehran,  I.R. Iran 
 

e-mail: hanachi_wrc@yahoo.com 

 
Received: 19/01/2011  Accepted: 16/05/2011 

 

 
Abstract 
Introduction: Physical activities can lead to the release of free radicals through oxidation 

pressure, and can also result in the decrease of free radicals in the body by producing anti-
oxidation enzymes. However the key question is which type of exercise? The aim of this study was 
to analyze the effects of two kinds of physical activities, Eccentric and Concentric on some 
oxidation and anti-oxidation factors in the plasma of women involved in physical education. 
Materials and Methods: Twenty-four female student volunteers were randomly divided into 3 
groups, the control group, the eccentric exercise group, and the concentric exercise group. Blood 
samples were taken from the test group twice (an hour before and again one hour after the 
training) in order to analyze the non-enzyme oxidation (GSH), oxidation pressure index (MDA) and 
absolute anti-oxidation capacity (ATC). Data was analysed using SPSS, version 13, through the 
analysis of variance test with 95% confidence (p<0.05). Result: Results showed that the amount of 
TAC, MDA, and GSH plasma after eccentric and concentric physical activities showed meaningful 
increases compared to before the activities. Also the amounts of GSH, MDA plasma after the 
eccentric and concentric activities had significant increase in comparison to the control group. 
Conclusion: It seems that severe eccentric and concentric physical activities are important 
stimulants causing considerable changes in the body’s oxidation system and these activities can 
improve anti-oxidation capacity. 

 
 
 
 

Keywords: Eccentric and concentric exercise, Oxidation and anti-oxidation, Active women 
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