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  چكيده
هدف . وجود داردهاي متفاوتي  نظريهدر پيشگيري از استرس اكسيداتيو پس از ورزش C در مورد نقش ويتامين :مقدمه

 ۳۰برماركرهاي استرس اكسيداتيو پس از  Cويتامين مكمل تأثير بررسياز اين كارآزمايي باليني تصادفي دو سوكور، 
 دانشجوي داوطلب زن سالم، به صورت تصادفي به دو گروه ۴۹: ها روشمواد و  .دقيقه ورزش با شدت متوسط بود

 گرم  ميلي۵۰۰مدت دو هفته ه تقسيم شدند و روزانه ب) نفر ۲۴(و دارونما ) نفر C) ۲۵ مكمل ويتاميني  كننده مصرف
  سپس، خون در حالت ناشتا گرفته شدي ياري و پس از آن نمونه پيش از مكمل. يا دارونما دريافت كردند Cويتامين 
سنجش .  خون گرفته شدي انجام دادند و بالفاصله سومين نمونهكيلومتر در ساعت  ۵-۶ دقيقه دو با سرعت ۳۰داوطلبان 

لوتاتيون تام پالسما با استفاده از كيت آزمايشگاهي گ. انجام شدHPLC پالسما باC و ويتامين) MDA(يد ئآلد دي مالون
 از نظر متغيرهاي دموگرافيك و دريافت ويتامين ها گروهي بين دار  معنيدر ابتداي مطالعه اختالف: ها يافته .گيري شد اندازه

Cي در غلظتدار  معنيبعد از ورزش كاهش.  پيش از مداخله وجود نداشت MDAدر غلظتيدار  معنيشيو افزا  
، غلظت چنين هم. وجود نداشتبعد از ورزش ها  گروهي بين دار  معنيگلوتاتيون تام هر دو گروه ديده شد، اما تفاوت

 ۵۰۰دريافت : گيري نتيجه .ي داشتدار  معني پالسما پس از مداخله و پس از ورزش بين دو گروه اختالفCويتامين 
ي بر ماركرهاي استرس اكسيداتيو پس از ورزش با تأثيروان سالم به مدت دو هفته در زنان ج C ويتامين گرم در روز ميلي

  .شدت متوسط نداشت
  

  ، استرس اكسيداتيو، ورزش با شدت متوسطCويتامين : واژگان كليدي
  ۲۳/۸/۸۶:  ـ پذيرش مقاله۲/۷/۸۶: دريافت اصالحيهـ  ۷/۳/۸۶.:دريافت مقاله

  

  
  

  مقدمه

ياري از دهد كه فرايند بس  مي اخير نشان هاي مطالعه

به ها  و بعضي سرطان CVDiمانند مزمن هاي  بيماري

ها  آزاد و در نتيجه اكسيداسيون چربيهاي   راديكالي واسطه

 استرس ۱.شود  ميآغازها  و اسيدهاي نوكلئيك و پروتئين

                                                           
i- Cardiovascular Disease 

آزاد هاي   عدم تعادل بين توليد راديكالي اكسيداتيو در نتيجه

 آنتي اكسيداني از فعال اكسيژن از يك سو و دفاعهاي  و گونه

در اثر استرس اكسيداتيو . آيد به وجود ميسوي ديگر 

شواهد موجود . بينند  ميآسيبها  بسياري از ماكرومولكول

 دهد كه استرس اكسيداتيو در ابتال به بيش از يك  مينشان

   ۲.صد بيماري دخالت دارد

 برابر حالت استراحت ۲۰۰ورزش، مصرف اكسيژن را تا 

دهد و توليد آنيون   مياي فعال افزايش يچهدر فيبرهاي ماه
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 ۱۲۸ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۷تير ، ۲ ي شماره, دهمي  دوره

 

  

طي ورزش هوازي ها  سوپراكسيد در ميتوكندري ماهيچه

در ها  اكسيدان  هرچند اثر حفاظتي آنتي۳،۴.يابد  ميافزايش

هاي  مطالعهنتايج  شده است ولي از ورزش هوازي نشان داده

 رفع برايناكافي بودن مكانسيم دفاعي بدن به انجام شده، 

ROS i هاي  اكسيدان بنابراين آنتي. بريم پي ميزايش يافته اف

اكسيداني و  كمك به افزايش سطح آنتيبراي اي  تغذيه

 پيشنهاد ROSپيشگيري ازصدمه به تركيبات سلولي توسط 

   ۴،۵.اند شده

 براي يا ف شدهيدر حال حاضر شاخص مطلق و تعر

هاي  ارزيابي استرس اكسيداتيو وجود ندارد، ولي شاخص

توانند تا حدودي   مياند كه ني پيشنهاد شدهگوناگو

  ۶. اين وضعيت باشندي دهنده  نشان

 در C نقش ويتامين ي  انجام شده در زمينههاي مطالعه

پيشگيري از استرس اكسيداتيو پس از ورزش در انسان 

 را بر C كه اثر مكمل ويتامين هايي مطالعهمحدود است و از 

يون بدن بررسي پراكسيداسيون چربي و وضعيت گلوتات

كه  به طوري. دست آمده استه متفاوتي بهاي  يافتهاند،  كرده

 كاهش C با مكمل ويتامين ها هدر بعضي مطالع

 ولي ۴ ،۷ ،۸،پراكسيداسيون چربي پس از ورزش گزارش شده

   ۵، ۹، ۱۰.در بعضي ديگر هيچ اثري مشاهده نشده است

 أثيرتهدف از اين كارآزمايي باليني كنترل شده، تعيين 

 بر ماركرهاي استرس اكسيداتيو پس از Cمكمل ويتامين 

  .ورزش با شدت متوسط بود

  

  ها روشمواد و 

در اين مطالعه، كه به صورت كارآزمايي باليني تصادفي 

 دانشجوي داوطلب مؤنث وارد ۴۹دو سوكور انجام شد، 

افراد مورد مطالعه ورزشكار ). ۱جدول ( مطالعه شدند

هاي   يا اختالل بيماري حاد و مزمن هيچ،اي نبودند حرفه

 هاي كليوي  بيماري سنگي متابوليك و ارتوپدي و سابقه

 ماه گذشته هيچ مكمل ويتاميني مصرف نكرده ۶ در ،نداشتند

گذارد، نيز مصرف باثر ها  يگير اندازهبودند و دارويي كه بر 

  .نكردند

 از افراد واجد شرايط، در ابتداي مطالعه پس از تكميل 

 ساعت ناشتايي، ۸ -۱۲  كتبي، بعد ازي نامه رضايتفرم 

                                                           
i - Reactive Oxygen Species 

 ۷ هاي بين ساعتسنجي  تنهاي  يگير اندازه خون و ي نمونه

افراد به شكل تصادفي در يكي از دو . انجام شد صبح ۱۰تا 

 يا دارونما قرار داده شدند و روزانه Cگروه مكمل ويتامين 

ه  يا دارونما بCويتامين گرم  ميلي ۵۰۰يك كپسول حاوي 

ياري، افراد حدود  مكمل پس از.  هفته مصرف كردند۲مدت 

خون در ليتر  ميلي ۷دقيقه در حالت استراحت قرار گرفته و ۱۰

به كنندگان  شركت سپس .حالت ناشتا از آنها گرفته شد

ورزش  دقيقه، ورزش هوازي با شدت متوسط شامل ۳۰مدت

براي  ۱۱.انجام دادندكيلومتر در ساعت  ۵-۶دو با سرعت 

 نفر از ۱ نفر از گروه مكمل و ۱( نفر با هم ۲انجام ورزش، 

 دقيقه پس از ۳ تا ۲. شروع به دويدن كردند) گروه دارونما

بعد از .  سوم خونگيري انجام شدي اتمام ورزش، مرحله

 خون، mL ۷ يبه ازاmg ۱۵ EDTA( پال سما ي  نمونهي تهيه

، ) دقيقه۱۰ دور در دقيقه، به مدت ۳۰۰۰سانتريفوژ با سرعت 

0تا زمان سنجش آزمايشگاهي در فريزر ها  نمونه
C۷۰- 

  .نگهداري شدند

 خوراك، ي  ساعته۲۴ ياد آمد ي طي مطالعه دو پرسشنامه

ها  يگير اندازه.  دريافتي تكميل شدCسنجش ويتامين براي 

و گلوتاتيون تام و اسيد اسكوربيك  iiMDA  شامل سنجش

  .پالسما بود

اكسيداسيون ليپيدها، مولكول ارزيابي ميزان پربراي 

به عنوان شاخص پراكسيداسيون ) MDA(مالون دي آلدئيد 

 ۱۳سلژسكوگ و ۱۲ي وونگ يافته ليپيدها، بر اساس روش تغيير

 در MDAهاي  مولكول. ي شدگير اندازه iiiHPLC روشبا 

 واكنش داده و TBAiv با C o ۱۰۰شرايط اسيدي در دماي 

دهند، كه   ميتشكيلرا گ  ارغواني رنMDA-TBA2 ي مجموعه

 nm۵۶۰و ) nm ۵۲۵ )excitationدر طول موج فلورسانس

)emission ( با استفاده از . ي استگير اندازهقابلHPLC مدل 

 دو عدد پمپ: شامل اين اجزا( ساخت كشور ژاپن vژاسكو

(PU-2080) ،column oven (Co-2060) شناساگر ،(FP-

2020) ،interface (Lc-Net ІІ ) ،Loop) حجم تزريق (µL ۲۰ 

و ستون كروماتوگرافي از ) Borwinافزاري   نرمي و برنامه

 MDA-TBA2 ي ، مجموعهEurospher-100 C18نوع 

فاز متحرك شامل . ي شدگير اندازهجداسازي و سپس 

methanol/KH2PO4۸/۶  باpH:) ۶۰۰/۴۰۰با نسبت حجمي 

                                                           
ii- Malondialdehyde 

iii- High Performance Liquid Chromatography 

iv- Thiobarbituric acid 

v - Jasco 
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 همكارانو دكتر مجيد كارانديش   ماركرهاي استرس اكسيداتيو و C ويتامين  ۱۲۹

 

  

 mLو شويش به صورت ايزوكراتيك با سرعت ) ليتر ميلي

  . در دقيقه بود۸/۰

 با روش آنزيماتيك و كيت گلوتاتيون تامي گير اندازه

، Cayman Chemical Company :شركت(سنجش گلوتاتيون 

Catalog No. 703002 محصول ،USA (براي اين . انجام شد

پالسما ابتدا توسط هاي  سنجش طبق پروتكل كيت، نمونه

محلول متافسفريك اسيد دپروتئينه شدند و بعد از 

  .  قرار گرفتندبررسيئوفيليزاسيون مورد ل

 HPLC و با تكنيك ۱۴ فيدانزا نيز با روشCويتامين 

 با استفاده ،بعد از آماده سازي مقدماتي نمونه. شدندارزيابي 

، محصول Rocheشركت ( Ascorbate Oxidase Spatulaاز 

، تبديل اسيد اسكوربيك به دهيدرواسكوربيك )كشور آلمان

با گراد  درجه سانتي ۳۷ و بعد در دمايشود انجام مياسيد 

تركيب  OPDA (O-phenylene diamine) استفاده از

دهيدرواسكوربيك اسيد به رنگ زرد   وOPDAفلورسانس 

 nm ۳۵۵شود، كه در طول موج فلورسانس   ميتشكيل

)excitation ( وnm ۴۲۵) emission(  ي استگير اندازهقابل .

ت كشور ژاپن و ستون اخ ژاسكو س مدلHPLCاز سيستم 

  استفاده شدEurospher-100 C18 كروماتوگرافي از نوع

مشخصات ذكر شده در مانند  HPLCمشخصات دستگاه(

فاز متحرك شامل ).  بودMDAمورد سنجش 

methanol/KH2PO4 ۸/۷ با pH:) ۱۷۰۰/۳۰۰با نسبت حجمي 

 mL ۸/۰، شويش به صورت ايزوكراتيك با سرعت )ليتر ميلي

  .وددر دقيقه ب

 ۵/۱۱ ويرايش SPSSافزار  آناليز آماري از نرمبراي 

  ميانگين± انحراف معيار  به صورت ها  و يافتهاستفاده شد

 و تي مستقلاز آزمون ها  گروهبراي مقايسه بين . ندبيان شد

تي  هر گروه قبل و بعد از ورزش از آزمون ي براي مقايسه

نجش آن  كه سCفقط در مورد ويتامين .  استفاده شدجفتي

، انجام شد) مداخله و بعد ورزشاز قبل و بعد ( مرحله  سهطي

 Pمقدار .  استفاده شدتكرار شوندهاز آزمون آناليز واريانس 

 ي  در نظر گرفته و همهدار  معني به عنوان سطح۰۵/۰كمتر از 

  .صورت دو دامنه انجام شده بها  آزمون

  

سما  پالC متغيرهاي دموگرافيك و غلظت ويتامين -۱جدول
 و دارونما Cمكمل ويتامين ي  كننده مصرفي ها گروهدر 

  قبل از مداخله

 Cمكمل ويتامين   متغير

)۲۵=n(  

دارونما 

)۲۴=n(  

P.Value 

  )سال( سن

  )كيلوگرم( وزن

  )متر( قد

ي  ي توده نمايه

كيلوگرم بر (بدن 

  )متر مربع

غلظت ويتامين  

C پالسما 

ميكرومول بر (

 )ليتر

*۳±۲۴  

۸±۵۶  

۰۴/۰±۶۱/۱  

  

۲±۲۱  

  

  

۲۷/۱۳±۳۶/۱۱  

۲ ±۲۳  

۷±۵۷  

۰۵/۰±۵۹/۱  

  

۲±۲۲  

  

  

۶۶/۱۱±۰۶/۹  

۰۷/۰  

۶۷/۰  

۳۴/۰  

  

۲/۰  

  

  

۵۷/۰  

  انحراف معيار±  ميانگين *

  

  ها يافته

ي در مشخصات دموگرافيك و غلظت دار  معنيتفاوت

گلوتاتيون و MDA مداخله و غلظت پالسما پيش از Cويتامين

رد مطالعه ديده  پالسما پيش از ورزش بين دو گروه موتام

 غذايي طي Cدريافت انرژي و ويتامين ). ۱جدول ( نشد

 چنين هم. ي نداشتدار  معنيمطالعه بين دو گروه اختالف

 پالسما پس از ورزش بين دو گلوتاتيون و MDAغلظت 

  و=۴۳/۰Pبه ترتيب، (  نداشتدار  معنيگروه اختالف

۵۷/۰P=( ) ۲جدول(.  

  

   و دارونماCمكمل ويتامين ي  كننده هاي مصرف  پالسما قبل و بعد از ورزش در گروهMDA ميانگين غلظت ي  مقايسه-۲جدول

MD  تفاوت  بعد از ورزش  قبل از ورزش  P.Value  

MDA ويتامين   ي مكمل كننده مصرفگروه  درC ) ۲۵( )ميكرومول بر ليتر=n(  *۲۵/۰±۲۹/۱  ۱۴/۰±۰۹/۱  ۲/۰-  ۰۰۲/۰  

MDA۲۴( )ميكرومول بر ليتر(ي دارونما  كننده  در گروه مصرف=n(  ۲۵/۰±۲۹/۱  ۲۶/۰±۱۴/۱  ۱۵/۰-  ۰۰۲/۰  

  n(  ۳۱/۰±۲۵/۰  ۵۷/۲±۳۳/۴  ۰۸/۴  ۰۰۱/۰=۲۵ ()ميكرومول بر ليتر( C گروه مكمل ويتامين گلوتاتيون تام در

  n( ۳۵/۰±۳۳/۰  ۰۴/۳±۸۶/۴  ۵۳/۴  ۰۰۱/۰=۲۴() ميكرومول بر ليتر( در گروه دارونماگلوتاتيون تام 

  ميانگين ± انحراف معيار  *
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 ۱۳۰ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۷تير ، ۲ ي شماره, دهمي  دوره

 

  

  

  

قبل و بعد از ورزش نشان داد، كه متغيرها  ي مقايسه

ي در دار  معني پالسما و افزايشMDAي در دار  معنيكاهش

 C مكمل ويتامين ي هاي مصرف كننده گلوتاتيون تام در گروه

  .)۲جدول  (و دارونما وجود دارد

 پالسما، پس از مداخله و پس Cدر مورد غلظت ويتامين 

به ترتيب، (  ديده شددار  معنين دو گروه اختالفاز ورزش بي

۰۴/۰=P ،۰۲/۰=P ( مكمل ي  مصرف كنندهاما در گروه

ي دار  معني پس از ورزش و پس از مداخله اختالفCويتامين 

 دار معنيدر گروه دارونما اين اختالف  كه حاليديده نشد، در 

  ).۱نمودار ( بود

  

السما در  غلظت اسيد اسكوربيك پي  مقايسه-۱نمودار
 *،  و دارونماCمكمل ويتامين ي  كننده مصرفهاي  گروه

۰۵/۰P<  

  

  بحث

در اين كارآزمايي تصادفي دو سوكور، نشان داده شد 

 اثري بر ماركرهاي Cياري كوتاه مدت با ويتامين  كه مكمل

 در سطح دار  معني فقط باعث تغيير واسترس اكسيداتيو ندارد

  .شود  مي پالسماCويتامين 

MDAمكمل تأثيرها، تحت  اخص پراكسيداسيون چربي ش

  شرايط ورزش كاهشدر قرار نگرفت و فقط Cويتامين 

 ۵۰۰ و همكاران با دوزهاي گلدفارب. ي مشاهده شددار معني

ي دار  معني به مدت دو هفته تغييرC ويتامين گرم  ميلي۱۰۰۰و

مشاهده VO2max% ۷۵ با »دو« پس از ورزش MDAدر 

مانند  انجام شده، هاي ه از مطالع در بسياري۵.نكردند

 پالسما MDA داري بر معني تأثير C ما، ويتاميني مطالعه

  ۴،۱۵.نداشت

 در TBARS iي را دردار  معني و همكاران افزايشآلسيو

 مكمل و دارونما پس از ورزش با ي هاي مصرف كننده گروه

۸۰ %VO2maxاين افزايش در گروه . گزارش كردند 

به گرم در روز   ۱با دوز  را مل كه ويتامينمكي  كننده مصرف

 در كه حالي در ۱۶.، كمتر بودكرده بودند  هفته مصرف۲مدت 

 ماراتون در ي و همكاران، پس از دوي راكيتزكي مطالعه

 ي  مصرف كرده بودند، نتيجهC و Eافرادي كه مكمل ويتامين 

 ۱۷. پالسما مشاهده شدMDA ما يعني كاهش ي مشابه مطالعه

 و نقش Cضد و نقيض در مورد مكمل ويتامين هاي  يافته

 آن در كاهش استرس ي اكسيداني مفيد و بالقوه آنتي

تواند   مياكسيداتيو ناشي از ورزش وجود دارد كه تا حدودي

به دليل تفاوت دوزهاي مختلف مكمل يا شدت و نوع ورزش 

  .باشد

هاي  يافتهتواند بر   مي ديگري كهي  بالقوهي مداخله

 در Cاثر بگذارد، مصرف ويتامين  C اري ويتاميني مكمل

رژيم غذايي افراد است، كه در اين مطالعه با استفاده از 

با بررسي مصرف مواد . پرسشنامه مورد ارزيابي قرار گرفت

ي در اين مورد بين دو دار  معنيغذايي مشخص شد كه تفاوت

  .ردگروه وجود ندا

 شد، شدت و نوع ورزش برگفته  كه طور همان

 و ي شرودر در مطالعه. مؤثر استها  پراكسيداسيون چربي

همكاران، پراكسيداسيون چربي پس از ورزش در گروه 

-و بتاC وE مكمل ويتامين شامل ويتاميني  كننده مصرف

 و همكاران، ي بلومر مطالعهبراساس  ۸.كاروتن، كاهش يافت

براي ) VO2max: < %۸۰(هوازي با شدت باال هاي  ورزش

 MDA و احتماالً كاهش۱۸الزم است MDAدار عني مافزايش

 ما پس از ورزش به خاطر شدت متوسط آن ي در مطالعه

، در و جانستون ي كاكس  مطالعهبراساس. بوده است

  برسد كاهشµM ۵۰ پالسما بهCكه غلظت ويتامين  صورتي

 پالسما ديده خواهد شد و اين غلظت با MDAي در دار معني

 هفته مكمل ياري ۲به مدت  Cمينويتا گرم  ميلي۵۰۰≥دوز 

 درصد ۹۰که بيش از   جا  از آن۱۹.شود  ميحاصل

كنندگان در اين مطالعه دانشجويان خوابگاهي بودند،  شركت

و اين است  آنها كم بوده Cاحتماالً دريافت منابع ويتامين 

                                                           
i- Thiobarbituric Acid Reactive Substances  
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 همكارانو دكتر مجيد كارانديش   ماركرهاي استرس اكسيداتيو و C ويتامين  ۱۳۱

 

  

 آنها كم باشد و ي  پايهCعامل باعث شده كه غلظت ويتامين 

 هفته به حد ۲ به مدت Cتامين ويگرم  ميلي ۵۰۰ با دوز

  .مطلوب نرسد

مانند  انجام شده هاي هدر مورد گلوتاتيون، بعضي مطالع

گلوتاتيون ي در دار  معني و همكاران، تغييري گلدفارب مطالعه

در بعضي  ۴، ۵.اند پس از ورزش گزارش نكردهتام سرم 

 گلوتاتيون به شكل اكسيد و احيا، به صورت تفكيكي ها همطالع

 ما فقط ي  در مطالعهكه حالي، در گيري شده است اندازهنيز 

 بر C مكمل ويتامين تأثيرعدم . ي شدگير اندازهگلوتاتيون تام 

با  in vitro در شرايطكه حاليدر . گلوتاتيون نامشخص است

هاي پروتئين و ساير تركيبات به   تيولCعدم حضور ويتامين 

 مكمل شوند، سيستم گلوتاتيون توسط  ميسرعت اكسيد

شود و مشخص نيست كه چرا   محافظت نميCويتامين 

شود، اما   مي حفظROS عليه Cپروتئين توسط مكمل ويتامين 

در . گيرد  قرار نميتأثيرگونه تحت  سيستم گلوتاتيون اين

 دقيقه ورزش با ۸۰ و همكاران بعد از انجام ي سالين مطالعه

۶۰% VO2maxديده گلوتاتيون سرم ي در دار  معني افزايش

ياري انجام نشد و فقط اثر ورزش   مطالعه مكملآن در .شد

  ۲۰.شدبررسي 

 C بر غلظت ويتامين Cدر مورد اثر مكمل ويتامين 

ي در گروه دار  معني افزايش. شدگفته كه طور همانپالسما، 

 كه حاليدارونما پس از ورزش ديده شد، در ي  كننده مصرف

با توجه ). ۱نمودار (  ديده نشددار  معنيدر گروه مكمل تغيير

كه در شرايط استرس اكسيداتيو، اسكوربات پالسما  به اين

 بنابراين پس از ؛شود  ميجزء اولين تركيباتي است كه اكسيد

 اين كاهش در . پالسما بايد كاهش پيدا كندCورزش ويتامين 

بعضي .  نبوددار  معنيمكمل رخ داد اماي  كننده مصرفگروه 

 پالسما را پس از ورزش در هر Cامين  افزايش ويتها همطالع

 مكانيسم پيشنهادي شامل ۱۷،۲۱،۲۲.اند دو گروه گزارش كرده

افزايش ترشح كورتيزول طي ورزش است كه باعث افزايش 

 و در نهايت افزايش شود  مي از غده آدرنالCخروج ويتامين 

ي ما  در مطالعهدهد، كه اين افزايش   مي پالسما رخCويتامين 

  . دارونما رخ دادي  كننده مصرفرد گروه فقط در مو

  با دوزCبه طور خالصه، در اين مطالعه مكمل ويتامين 

 و MDAي بر تأثير هفته ۲به مدت گرم درروز  ميلي ۵۰۰

 پالسما نداشت و تنها باعث تغيير در غلظت گلوتاتيون

مختلف با هاي  هبا توجه به اينكه مطالع.  پالسما شدCويتامين 

ي قطعي گير نتيجه، براي شوند ميوتي انجام ي متفاها روش

 بيشتري در اين زمينههاي  مطالعه به C در مورد اثر ويتامين

  .نياز است

 ي  آزمايشگاه مواد غذايي دانشكدهوالن از مسؤ:سپاسگزاري

 جندي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ـ درمانيپيراپزشكي 

 اللي تشكر و قدردانيشاپور اهواز و كاركنان آزمايشگاه دكتر ج

 معاونت ي اين طرح پژوهشي از طرف حوزههاي  هزينه. شود مي

پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز تأمين شده 

  .شود  مياست كه از مديران و كاركنان محترم آن حوزه تشكر
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Abstract 
Introduction: There is no convincing evidence about the role of vitamin C in preventing exercise 

induced oxidative stress. The aim of this double blind randomized controlled trial was to determine 
the effect of vitamin C supplementation on oxidative stress, following 30 minutes of moderate 
intensity exercise. Material and methods: Forty-nine healthy, young female university students 
were randomly assigned into the 500 mg/day vitamin C supplement (n=25) and the placebo (n=24) 
groups for two weeks. Before supplementation and on the day after the intervention period, fasting 
blood samples were taken. Then all participants ran (5-6 km/h) for 30 minutes. A third set blood 
samples were taken at the end of exercise. Plasma malondialdehyde (MDA) and vitamin C were 
measured with the HPLC method. Plasma total glutathione was measured with the glutathione 
assay kit. Results: No significant differences were observed in the demographics, vitamin C 
intakes before intervention between groups at baseline. Plasma MDA levels decreased and plasma 
total glutathione increased significantly in both groups. No significant differences were observed 
between groups after exercise. There were significant differences in plasma vitamin C 
concentrations after intervention and exercise between groups. Conclusion: Vitamin C 
supplementation (500 mg/day) for two weeks does not affect oxidative stress markers following 
moderate intensity exercise in healthy young women. 

 
 

Key words: Vitamin C, Oxidative stress, Moderate intensity exercise 
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