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در اين تحقيق به بررس��ی اثر تمرين س��رعتی و مجموعه تمرين س��رعتی و مصرف مكمل ويتامين E و C بر مالون چكيده:
دی آلدييد )MDA( و آنزيم ضداكسايش��ی سوپر اكسيد دس��موتاز )SOD( پرداخته ايم. بدين منظور، 40 داوطلب 
واجد شرايط به عنوان نمونه انتخاب شدند )با ميانگين قد 5/40±171 سانتی متر، سن 1/9±19 سال، و وزن 73±4/4 
كيلوگرم( و به طور تصادفی در چهار گروه 10 نفری س��رعتی، س��رعتی با مصرف مكمل ويتامين E و C، كنترل، و 
كنترل با مصرف مكمل ويتامين E و C تقسيم شدند. گروه ها در برنامه ای سرعتی شركت كردند و تمام ركوردهای 
مربوط ثبت ش��د. نمونه های خونی، بالفاصله پس از تمرين جمع آوری ش��دند. سپس، دو گروه سرعتی و سرعتی با 
مكم��ل، تمرين هش��ت هفته ای دوهای تكراری كوتاه و با رعايت اص��ل اضافه بار را طی نمودند. همچنين، دو گروه 
سرعتی با مكمل و گروه مصرف مكمل به ميزان 500 ميلی گرم ويتامين C و 400 واحد ويتامين E در روز دريافت 
نمودند. پس از 72 ساعت از آخرين جلسه، برنامة سرعتی كاماًل مشابهی از نظر تعداد تكرار در چهار گروه اجرا شد. 
نمونه های خونی بالفاصله جمع آوری ش��دند. شاخص پراكسيداسيون چربی كه متغيرهای MDA باشد و شاخص 
فعاليت آنزيم ضداكسايش��ی كه SOD باش��د مقايسه ش��دند. از روش آناليز واريانس دو سويه )ANOVA( برای 
 MDA همبسته برای مقايس��ة پيش و پس آزمون گروه ها استفاده شد. نتايج نشان داد در سطح t مقايس��ة گروه ها و
گروه ه��ا تفاوت آماری معناداری وج��ود دارد )p=0/00( اما در فعاليت SOD تفاوت آماری معناداری يافت نش��د. 
مقايس��ة نتايج مربوط به پيش آزمون و پس آزمون گروه ها نيز نش��ان داد كه مقادير MDA در دوگروه تمرين سرعتی 
)p=0/01( و س��رعتی ب��ا مص��رف مكمل )p=0/003( تفاوت آماری معناداری داش��ت، اما در گ��روه كنترل و گروه 
مصرف ويتامين چنين نبوده است. همچنين، نتايج پيش آزمون و پس آزمون نشان داد فعاليت SOD با وجود افزايش 
در دو گروه س��رعتی و س��رعتی با مكمل معنادار نبوده اس��ت. يافته ها نش��ان می دهند تمرين سرعتی سازگاری های 
ضداكسايشی )با كاهش MDA و افزايش فعاليت آنزيم SOD( در بدن ايجاد می كند، ولی مصرف مكمل به تنهايی 

سيستم ضداكسايشی را تقويت نمی كند. همچنين مصرف ويتامين اثر تجمعی با تمرين نيز نخواهد داشت.

C و E واژگان كليدي: آنزيم ضداكسايشی، پراكسيداسيون چربی، تمرين سرعتی، دوهای تکراری، ويتامين

اثر 8 هفته تمرين سرعتی با و بدون مکمل 
ويتامين های E و C بر مالون دی آلدييد و 

سوپر اكسيد دسموتاز پالسمايی
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اثر 8 هفته تمرين سرعتی با و بدون مکمل ويتامين های E و C  بر مالون دی آلدئيد و سوپراكسيددسموتاز پالسمايی

مقدمه
فراينده��ای  از  بخش��ی  ب��دن  س��لول های 
سوخت وس��ازی محسوب می شوند و به طور دائم در 
ح��ال توليد رايكال های آزادFR(1( و گونه های فعال 
اكس��يژنROS(2(اند كه بسيار واكنش پذير و مستعد 

ايجاد آسيب به تمام ضمايم سلولی اند )18(.
فعاليت ورزش��ی عاملی اس��ت كه سبب افزايش 
از  عم��ده ای  بخ��ش  می گ��ردد.  بدن��ی  نيازه��ای 
فعاليت های ورزش��ی فعاليت هايی است كه با استفاده 
از سيس��تم های فس��فاژنی صورت می پذيرد، از جملة 
اين فعاليت ها دوهای سرعت است. در اين فعاليت ها، 
عالوه بر توليد ROS از طريق تنفس ميتوكندريايی، 
مس��يرهای ديگری نيز برای توليد راديكال های فعال 
اكسيژن به جريان می افتند، از جمله فرايند كم خونی- 
تزريق مجدد خون3، اتواكسيداسيون كاتكوالمين ها، 
القای فعاليت س��لول های التهابی همچون نوتروفيل ها 
بر اثر آس��يب های بافتی كه در نهايت به توليد بيش��تر 

گونه های فعال اكسيژن می انجامد )12(.
اين راديكال ها را دستگاهی در داخل بدن با عنوان 
دستگاه ضداكسايشی خنثی می كند كه شامل دو گروه 
آنزيم های ضداكسايشی همچون سوپر اكسيد دسموتاز 
و مواد ضداكسايش��ی و مهم ترين آن ه��ا ويتامين های 
E و C  اس��ت )18(. كن��ش و واكنش اين دو پديده 
)فعاليت بدنی از يك س��و و ضداكساينده های بدن از 
س��وی ديگر( در تمرينات اس��تقامتی به خوبی شناخته 
شده اند اما در زمينة تمرين سرعتی و آثار سازشی آن با 
اكساينده ها و ضداكساينده ها تحقيقات انگشت شماری 
صورت گرفته اس��ت. از جمله، كانينگهام و همكاران 
)2005( در بررسی موش هايی كه دوازده هفته تمرين 
س��رعتی )3 تا 6 دوی ش��ديد 30 ثانيه ای با سرعت 25 

تا 30 متر بر دقيقه با شيب 5 الی 15 درصد( داشتند، با 
عدم تغيير غلظتMDA  عضلة نعلی و كاهش غلظت 
MDA در عضلة بازكنندة دراز انگشتان مواجه شدند 
)1(. ساوه شمشكی )1385( تأثيرات يك دورة سرعتی 
ش��ش هفت��ه ای روی آنزيم ه��ای ضداكسايش��ی در 
اس��كی بازان آلپاين را بررسی كرد. نتايج تحقيق نشان 
داد س��طوح آنزي��م گلوتاتيون پراكس��يداز و كاتاالز 
بر اثر ش��ش هفته تمرين افزايش داش��ت، ولی مقادير 
آنزيم سوپر اكس��يد دس��موتاز بر اثر اين نوع فعاليت 

تغيير نداشته است )22(.
بررس��ی گروس��ارد و همكاران )2003( نش��ان داد 
پ��س از تمرين بی هوازی س��رعتی، اج��رای آزمون 30 
ثانيه ای فوق بيش��ينة وينگي��ت، توأم با افزاي��ش معنا دار 
توليد راديكال های چربی بوده اس��ت. همچنين، مقادير 
گلوتاتيون گلبول های قرمز خون )13/6درصد( و فعاليت 
SOD )11/7درصد( كاهش داش��ت كه نشان می دهد 
اين نوع فعاليت های ورزشی كاهش MDA را تحريك 
می كنند )3(. همچنين، بررسی های انجام شده دربارة آثار 
كوتاه مدت تمرين سرعتی نيز كم و متناقض است )7(.  

از س��ويی، دربارة آثار تعاملی تمرين س��رعتی و 
مكمل های ضداكسايش��ی تحقيقات ك��م و ضعيفی 
صورت گرفته اس��ت. در تحقيق��ی، ميدانی )1993( 
اثر محافظتی ويتامين E بر صدمات اكسايش��ی ناشی 
از فعاليت ورزش��ی را بررس��ی كرد. در اين مطالعه 9 
مرد جوان )22 تا 29 س��ال( و 12 مرد مسن )55 تا 79 
سال( بی تحرك در پروتكلی تمرينی شركت كردند. 
همچنين، روزانه 800 واحد آلفاتوكوفرول يا دارونما 
 E اس��تفاده می كردند. پس از 48 روز مكمل ويتامين

1. Free Radicals
2. Reactive Oxygen Species
3. Ischemia-Reperfusion
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در پالس��ما و عضلة اس��كلتی افزايش داشت. سپس، 
ورزش��كاران يك دوره فعاليت ورزشی برون گرا را 
با 75 درصد بيش��ينة ضربان قلب با دويدن در ش��يب 
ب��ه پايي��ن و به م��دت 45 دقيق��ه انجام دادن��د. تمام 
آزمودنی هايی كه از مكمل ويتامينی اس��تفاده كرده 
بودند پس از فعاليت ورزشی و نسبت به گروه دارونما 

اسيد تيوباربيتوريك ادراری كمتری داشتند )18(.
تغيي��رات   )1993( همكاران��ش  و  ماكس��ول 
ضداكس��ايش های خ��ون را هن��گام فعاليت ورزش��ی 
برون گرا در 24 آزمودنی مرد بررس��ی كردند. در اين 
مطالع��ه، پيش از انجام فعاليت ورزش��ی، يك گروه )8 
نف��ر( هيچ ن��وع دارويی دريافت نكردن��د. گروه ديگر 
)8 نفر( 400 ميلی گ��رم ويتامين C را روزانه و به مدت 
3 هفت��ه پي��ش از فعالي��ت و يك هفته پ��س از فعاليت 
دريافت كردند. گروه س��وم نيز 400 ميلی گرم ويتامين 
E را برای همان دوره به عنوان مكمل دريافت كردند. 
گروه های دوم و س��وم به طور معناداری سطوح باالتری 
از ويتامين های مكمل مربوط به خود را در آغاز تمرين 
دريافت كردند. از سويی، هيچ نوع تغيير معنادار آماری 
در مقادي��ر مال��ون دی آلدييد پالس��ما در هيچ كدام از 

گروه ها به دنبال فعاليت ورزشی مشاهده نشد )10(.
كميت تحقيقات دربارة اثر فعاليت های ورزشی 
سرعتی و تمرينات سرعتی بر وضعيت دفاع اكسايشی 

بدن بسيار محدود اس��ت و نتايج تحقيقات نيز همسو 
نيس��تند و جمع بن��دی و اس��تنتاج قطع��ی در اين باره 
همچون تمرينات اس��تقامتی ميس��ر نيس��ت. به همين 
ترتيب، آث��ار تركيبی اين نوع تمرينات با مكمل های 
ضداكسايشی نيز از جمله موضوعاتی است كه كمتر 
بدان توجه شده اس��ت و تأثير اين نوع رژيم تمرينی 
ني��ز قطعيت ن��دارد. لذا، محقق بر آن ش��د تا با انجام 
اين تحقيق آثار تمرين س��رعتی و نيز تعامل تمرين با 

مصرف ويتامين را بيازمايد.

روش شناسی
جامعه و نمونة آماری

جامع��ة آم��اری تحقيق عب��ارت ب��ود از تمامی 
دانشجويان پسر سالم مراكز تربيت معلم شهيد بهشتی 
و خورشيدی و علوم پزشكی شهر مشهد )726 نفر( كه 
در ترم بهمن سال تحصيلی 87- 88 واحد تربيت بدنی 
1 را اخذ كرده بودند و هيچ نوع س��ابقة تمرين مداوم 
را طی دو سال گذشته نداش��تند. پس از توزيع برگة 
توضيحات، م��وارد الزم دربارة نح��وة انجام تحقيق 
و ش��رايط اجرا به طور شفاهی نيز ش��رح داده شد و 
نمونه گيری به صورت در دسترس و داوطلبانه از ميان 
اين دانشجويان انجام شد )n=40(. مشخصات مربوط 

به نمونه ها در جدول 1 آمده است.

جدول1.	اطالعات	فردی	نمونه	های	تحقيق
گروه شاخص تودة بدنی )BMI(سن )سال(قد )سانتی متر(وزن )کيلوگرم(شاخص

0/14±1/2226/14±19/67  5/48±4/69175/55±80سرعتی

0/31±1/2325/10±19/80 5/78±174/40 5/75±76/20سرعتی با مصرف ويتامين

0/35±1/3924/10±6/3119/78±7/41176/44±74/57كنترل

0/19±1/3125±19/81 5/52±6/10175/06±76/66مصرف ويتامين
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اثر 8 هفته تمرين سرعتی با و بدون مکمل ويتامين های E و C  بر مالون دی آلدئيد و سوپراكسيددسموتاز پالسمايی

روش اجرای تحقيق
آزمودنی ه��ا به صورت تصادف��ی به چهار گروه 
10نفری تقسيم ش��دند تا گروه های سرعتی، سرعتی 
ب��ا مكمل، مكمل، و كنترل را تش��كيل دهند. پس از 
اجرای دورة تمرين هش��ت هفته ای تمرين سرعتی و 
مصرف مكمل، نتايج تحقيق جمع آوری و با نرم افزار 
آماری اطالعات آن تجزيه و تحليل شد. الزم به ذكر 
اس��ت كه آزمودنی ها، طی جلس��ة توجيه��ی ابتدای 
تمري��ن از تم��ام جوانب كار مطلع ش��دند و به آن ها 
اج��ازه داده ش��د به محض احس��اس ناراحتی و عدم 
رضاي��ت يا هر عامل ديگ��ری از انجام چرخة تمرين 
انصراف دهند. همچنين، ش��رايط طوری آماده ش��د 
ت��ا طی دوره، در هيچ نوع فعاليت جس��مانی ديگری 

شركت نداشته باشند.
در اين تحقيق مراحل زير برنامه ريزی و اجرا شد:

جلسة توجيهی ابتدايی )تكميل برگة رضايت نامه،  1 .
دادن اطالعات توجيهی در زمينة شيوة تمرين به 
صورت كتبی و ش��فاهی، جمع آوری اطالعات 

شخصی(
يك جلسه تمرين شديد سرعتی و ركوردگيری  2 .
برای تم��ام گروه ها )ب��ا تش��ويق آزمودنی ها به 
اج��رای بهترين رك��ورد با اعط��ای جايزة مادی 
و معنوی. تمرين ش��ديد س��رعتی به معنای انجام 
تكرارهای 30، 60، و 100 متری كه 9 تكرار 30 
مت��ری، 9 تكرار 60 متری، و 3 تكرار 100 متری 
برای فرد به منظور بيشينة تكرارهای قابل اجرا در 

نظر گرفته شد.(
اولين مرحلة خون گيری برای تمام گروه ها )بالفاصله  3 .

پس از اولين جلسة تمرين شديد ورزشی(
هش��ت هفت��ه تمري��ن دوی س��رعت بر اس��اس  4 .

ركوردهای حاصل از جلسة ركوردگيری اوليه، 
برای گروه س��رعتی، و س��رعتی با مكمل، س��ه 

جلسه در هفته )متغير مستقل(
مكم��ل  هفت��ه ای  هش��ت  هم زم��ان  اس��تفادة  5 .
آلفاتوكوف��رول به ميزان 400 واح��د بين المللی 
)IU( در روز )ب��ه ص��ورت كپس��ول س��اخت 
كارخان��ة دي��اوی آمري��كا( و اس��كوربات ب��ه 
مقدار500 ميلی گ��رم در روز )به صورت قرص 
ساخت كارخانه كروگر آلمان( برای گروه های 

مكمل و سرعتی با مكمل )شش روز در هفته(
جلسة ركوردگيری، تمرين ش��ديد، و بالفاصله  6 .
خون گيری )تمرين شديد به همان ميزان و تكرار 
جلس��ة ابتدايی ش��ديد بود. بديهی اس��ت شدت 
متناسب با جلس��ة اول در جلسة نهايی، به كسب 
ركوردهای بهتری انجاميد. پس از دومين مرحله، 

از تمام گروه ها خون گيری به عمل آمد(.
الزم ب��ه ذكر اس��ت دربارة گروه های س��رعتی، 
ركوردگي��ری انج��ام ش��ده در اولين جلس��ه مالك 
ركورد ش��خصی ابتدايی فرد لحاظ ش��د تا با مقايسة 
آن ب��ا ركورده��ای روزانة ثبت ش��ده در برگة ثبت 
ركوردها، وضعيت مناسب تمرين آزمودنی ها كنترل 
شود. همچنين، زمان استراحت بين تكرارها به ميزان 
متناسب با زمان فعاليت )1 الی 3 دقيقه( در نظر گرفته 
ش��د تا آزمودنی ها در تمام تكراره��ای مورد نظر به 
بهترين س��رعت خود دس��ت يابند. از مقياس بورگ 
)RPE( ني��ز در حي��ن و انته��ای جلس��ة خون گيری 
اس��تفاده شد تا شدت جلس��ه از شدت مورد نظر )16 

به باال در مقياس بورگ( برخوردار باشد.
در ه��ر جلس��ه، ك��ه در پيس��ت مخص��وص 
دووميدان��ی در فض��ای آزاد برگ��زار ش��د، بخش 
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ابتداي��ی تمرين به مرحلة گرم ك��ردن )15 دقيقه( و 
بخش انتهايی به س��ردكردن )10 دقيقه( اختصاص 
يافت. تمرينات اصلی س��رعتی ب��ا دوهای تكراری 
30، 60، و 100 مت��ر )متداول تري��ن ن��وع دوه��ای 
تمرين��ی دون��دگان س��رعت( آغاز و ب��ه تدريج با 
استفاده از اصل اضافه بار بر شدت تمرين اضافه شد 
)جلس��ة اول شامل 3 تكرار 30 متر، 3 تكرار60 متر، 
و 1 تكرار 100 متر(. س��پس، به ازای هر دو جلس��ة 
پيش رو، يك تكرار 30 متری اضافه شد تا تعداد 30 
متر به 9 تكرار رس��يد. پس از رسيدن تكرارهای 30 
متر به 9 تكرار، تع��داد تكرارهای 60 متر كه تا آن 
زمان 3 تكرار بود به ازای هردو جلس��ه اضافه شد تا 
در نهايت به 6 تكرار 60 متر ختم ش��د. تعداد تكرار 
100 مت��ر تا انته��ا 1 تكرار بود و تنها در دو جلس��ة 
آخر به 2 تكرار رسيد. بر اين اساس، جلسة ابتدايی 
جلس��ه ای س��بك بود، ولی در نهاي��ت پس از طی 
دورة تمرين جلس��ة نهايی بر اس��اس اصل اضافه بار 
جلس��ه ای نسبتاً س��نگين بود. الزم به ذكر است كه 
محقق از روند پيش��رفت و اجرای دوهای تكراری 
آزمودنی ه��ا در هفته ه��ای تمرين��ی نيز ب��ه منظور 
راهنمايی و بازخوردگيری برای تمرين جلسات بعد 
اس��تفاده كرد تا در صورت س��بك يا سنگين بودن 
نامتعارف تمرين ب��رای آزمودنی ها، در جهت رفع 
اش��كال تمرينی در جلسة بعد اس��تفاده نمايد. برای 
اطمينان، برنام��ة مورد نظر پيش از اجرای تحقيق به 
ص��ورت تحقيق راهنم��ا1 روی 5 نمونة ديگر انجام 
ش��د. نتايج، تأثي��ر مثبت بر س��طح عملكرد دوهای 
س��رعت را نشان داد. همچنين، از نظريات دو تن از 
اس��اتيد علم تمرين و مربيان دوهای سرعت در اين 

زمينه استفاده شد.  

تجزيه و تحليل نمونه های خونی
برای خون گيری مناس��ب، از نمونه ها خواسته شد 
ت��ا حداقل 5 س��اعت قبل از زم��ان خون گيری از هيچ 
ن��وع غذايی اس��تفاده نكنن��د. اولين و آخرين جلس��ة 
خون گي��ری بالفاصل��ه و در مح��ل برگ��زاری تمرين 
جم��ع آوری ش��د )cc10 برای هر ب��ار نمونه گيری( و 
به آزمايش��گاه پزش��كی مربوط انتقال داده ش��د و در 
اس��رع وقت پالس��مای آن با استفاده از س��انتريفوژ از 
هماتوكريت جدا ش��د. پالس��مای مورد نظر در چهار 
ميكروتي��وپ )ه��ر كدام cc1( جداس��ازی ش��د و در 
دم��ای زير 30 درجه منجد گرديد. س��پس، نمونه ها به 
آزمايش��گاه غدد دانشگاه شهيد بهش��تی تهران منتقل 
 SOD و MDA گردي��د و با كيت های مخص��وص
)هردو س��اخت كمپانی كايمن كيمي��كال آمريكا2( به 
روش كالری متری آنزيمیECM(3( اندازه گيری شد. 

روش های آماری
ب��رای تجزيه و تحلي��ل نتايج به دس��ت آمده از 
روش آماری آناليز واريانس دوسويه و آزمون تعقيبی 
توكی استفاده شد تا نتايج گروه های موجود در ابتدا 
و انته��ای تحقيق از نظ��ر اختالف ميانگين بررس��ی 
ش��وند. همچنين، برای مقايس��ة نتايج پيش آزمون و 
پس آزمون آزمودنی ها نيز از t همبس��ته استفاده شد. 
س��طح معن��اداری در تم��ام فرضي��ات 0/05 در نظر 
 spss گرفته شد. برای پردازش اطالعات از نرم افزار

استفاده شد.

يافته ها
نتاي��ج تحقيق نش��ان می دهند تمرينات س��رعتی 

1. Pilot study
2. Cayman chemical co. (USA)
3. Enzymatic Calorimetric Method
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اثر 8 هفته تمرين سرعتی با و بدون مکمل ويتامين های E و C  بر مالون دی آلدئيد و سوپراكسيددسموتاز پالسمايی
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 SODمقادير پيش آزمون و پس آزمون . 2نمودار     هادر گروه MDAمقادير پيش آزمون و پس آزمون . 1نمودار

 
نشان داد كه در برخي متغيرها تغييرات آماري معني  در گروهها مقايسه نتايج پيش آزمون و پس آزمون   

و سرعتي با ) p=001/0(در دوگروه تمرين سرعتي MDAكه مقادير  به اين صورت.  داري اتفاق افتاده است
 p= 509/0(بوده است اما در گروه كنترل افته است و تفاوت آماري معني داراهش يك) p=003/0(مصرف مكمل 

.  تغييرات معني دار نبوده است)  p= 0 / 38 1(و گروه مصرف ويتامين) 
در دو گروه سرعتي از  ، نشان داد  SODفعاليت  در ارتباط با همچنين نتايج پيش آزمون و پس آزمون 
 90/150±8 /37به  80/142  ±82/8و سرعتي با مكمل از  )U/ml( 67/153 ±46/13به  11/144 ± 96/12

)U/ml(، همچنين در دوگروه كنترل. معني دار نبوده است تغييرات ،با وجود افزايش) فعاليت آنزيمي توام با
.  و مصرف ويتامين نيز تفاوت آماري معني دار يافت نشد) كاهش

 
 

گروه 
 SODفعاليت 

 پيش آزمون 
 SODفعاليت 

پس آزمون   
 MDAتراكم 

پيش آزمون 
 MDAتراكم 

پس آزمون 
 46/3±83/3* 76/4±98/0 66/153±46/13 11/144±95/12سرعتي 

 25/3±90/0* 14/4±75/0 90/150±46/26 80/142±89/27سرعتي با مكمل 
 24/4±94/0 82/3±25/1 22/160±02/11 11/157±18/13كنترل 

 63/4±03/1 66/3±88/2 62/159±78/8 62/155±66/12كنترل با مكمل 
. در گروهها SODو فعاليت  MDAمقادير . 3جدول    
 

بحث و نتيجه گيري 
فعاليت  رويدي نتايج اين تحقيق نشان داد كه تمرين سرعتي به مدت هشت هفته مي تواند اثرات سازشي مفي

مربوط به  يافته هاي .داشته باشد )MDA(و كاهش شاخص پراكسيداسيون چربي)SOD(آنزيم ضداكسايشي
گروهها تفاوت آماري معني دار وجود MDA مقايسه گروهها در انتهاي دوره نشان داده است كه تنها در مقادير
به عبارتي مقادير . وه مصرف مكمل بوده استداشته است و تفاوت موجود نيز ميان گروه سرعتي با مكمل و گر

مقايسه پيش  اما نتايج نشان داد در. بوده استپراكسيداسيون چربي در گروه اول كمتر از گروه مصرف مكمل 
سرعتي و سرعتي با مصرف تجربي در هر دو گروه  MDAمقادير  ،بر اثر تمرينات سرعتيآزمون و پس آزمون، 

و اين در حالي است كه در گروههاي كنترل و مصرف ويتامين كه داراي  كاهش داشته است Cو  eويتامين 
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SOD	آزمون	پس	و	آزمون	پيش	مقادير	شکل2.																		گروهها	در	MDA	آزمون	پس	و	آزمون	پيش	مقادير	شکل1.	

انجام شده باعث بهبود عملكرد نمونه ها در گروه های 
دوی سرعت شده )جدول2(.

نتايج آناليز واريانس دربارة مقايس��ة گروه ها در 
پس آزمون نشان می دهد تفاوت آماری معناداری در 
ش��اخص مالون دی آلدييد )MDA( در بين گروه ها 
وج��ود دارد )p=0/009(. اي��ن تف��اوت بي��ن گروه 
سرعتی توأم با مصرف مكمل و گروه مكمل مشاهده 
ش��د، اما اين تغييرات در ش��اخص ديگر يعنی سوپر 
 .)p=0 /582( مشاهده نشد )SOD( اكسيد دسموتاز
مقادير متغيرهای اندازه گيری شده در دو مرحلة 
پيش و پس آزمون گروه های چهارگانه نشان می دهند 
برخی تغييرات حاصل ش��ده است )شكل های 1 و 2، 

جدول2.	نتايج	دوهای	سرعت	نمونه	ها	در	پيش	آزمون	و	پس	آزمون

مالحظات
گروه

رکورد30 متر
پيش آزمون

رکورد 30 متر
پس آزمون

رکورد60 متر
پيش آزمون

رکورد60 متر
پس آزمون

رکورد100متر
پيش آزمون

رکورد 100 متر 
پس آزمون

*1/02±15/22*1/46±0/5216/35±0/708/99±0/239/41±0/284/67±4/73سرعتی

*0/83±14/22*0/76±0/3914/73±0/478/49±8/85* 0/22±0204/41/±4/59سرعتی با مكمل

)P>0/05( تفاوت معنادار است *

و جدول3(.
مقايسة نتايج پيش آزمون و پس آزمون در گروه ها 
نشان داد در برخی متغيرها تغييرات آماری معناداری 
 MDA اتفاق افتاده است، به اين صورت كه مقادير
در دو گروه تمرين س��رعتی )p=0/001( و سرعتی با 
مصرف مكم��ل )p=0/003( كاهش يافت و تفاوت 
 )p=0/509( آماری معن��ادار بود، اما در گروه كنترل
و گروه مصرف كنندة ويتامين )p=0 /381( تغييرات 

معنادار نبوده است. 
همچنين نتاي��ج پيش آزمون و پس آزمون دربارة 
فعاليت SOD نشان داد، در دو گروه سرعتی تغييرات 
از 12/96±144/11 به U/ml( 153/66±13/46( و 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


143

سال هجدهم- شماره 3 )پياپي 51( پاييز 1389

دكتر سيد محمد علی يثربی، دكتر فاطمه سالمی، دكتر حميد رجبی، دكتر محمدعلی سردار

در گروه س��رعتی ب��ا مكم��ل از 8/82±142/80 به 
U/ml( 150/90±8/37(، با وجود افزايش، معنادار 
نبود. همچني��ن، در دو گروه كنترل )فعاليت آنزيمی 
ت��وأم با كاهش( و مصرف ويتامين نيز تفاوت آماری 

معناداری يافت نشد. 

بحث و نتيجه گيری
نتايج اي��ن تحقيق نش��ان داد تمرين س��رعتی به 
مدت هش��ت هفته آثار سازش��ی مفيدی ب��ر فعاليت 
آنزي��م ضداكسايش��ی )SOD( و كاهش ش��اخص 
پراكسيداس��يون چرب��ی )MDA( دارد. يافته ه��ای 
مرب��وط به مقايس��ة گروه ه��ا در انتهای دوره نش��ان 
داد تنه��ا در مقادي��ر  MDAگروه ها تفاوت آماری 
معن��ادار وجود داش��ت و تف��اوت موجود ني��ز ميان 
گروه س��رعتی ب��ا مكم��ل و گروه مص��رف مكمل 
بوده اس��ت. به عبارتی مقادير پراكسيداس��يون چربی 
در گ��روه اول كمت��ر از گروه مص��رف مكمل بوده 
اس��ت. اما نتايج نشان داد در مقايس��ة پيش آزمون و 
 MDA پس آزمون، بر اثر تمرينات س��رعتی، مقادير
در هر دو گروه تجربی س��رعتی و سرعتی با مصرف 
ويتامين E و C كاهش داش��ت. در حالی اس��ت كه 
در گروه ه��ای كنترل و مص��رف ويتامين كه تمرين 

س��رعتی نداش��تند چنين امری روی نداد. اين يافته با 
نتيجة تحقيق ارتنبالند )1997(، ش��كروگلو )1998(، 
و كانينگه��ام )2005( مغاي��رت دارد )13،17،1(. در 
اين تحقيقات نشان داده شده است كه تمرين سرعتی 
هيچ گونه تأثيری بر ش��اخص های پراكسيداسيون يا 
آنزيم های ضداكسايشی نداش��ته است. البته می توان 
علت اي��ن مغايرت را در تف��اوت پروتكل تمرينی و 
م��دت زمان تمرين دانس��ت، زي��را در تحقيق اول از 
پرش ه��ای متوال��ی به عنوان ش��يوة تمري��ن توانی و 
سرعتی اس��تفاده شد و در بررس��ی دوم زمان تمرين 
پنج هفته بود كه نسبت به زمان تحقيق حاضر )هشت 
هفته( زمان كمتری به خود اختصاص داده است و به 
نظر می رسد برای رس��يدن به سازگاری های تمرينی 
فرص��ت مناس��ب در اختيار نمونه ها نبوده اس��ت. در 
تحقيق س��وم، نمونه های تحقيق از بيوپس��ی عضالنی 
تارهای عضلة نعلی حاصل ش��ده اس��ت كه با توجه 
ب��ه نوع تارهای اين عضله ك��ه از نوع اول اند احتمال 
سازگاری نس��بت به تارهای نوع دوم كمتر بوده، در 
حالی كه در اي��ن تحقيق نوع تمرين، نوع نمونه ها، و 

زمان تمرين متفاوت بوده است. 
تغيي��رات فعالي��ت آنزي��م SOD در دو گ��روه 
تمرين س��رعتی و س��رعتی با مكمل اي��ن تحقيق نيز 

	جدول	3.	مقادير	MDA	و	فعاليت	SOD	در	گروه	ها

گروه
SOD فعاليت
 پيش آزمون

SOD فعاليت
 پس آزمون

MDA تراکم
پيش آزمون

MDA تراکم
پس آزمون

*3/83±0/983/46±13/464/76±12/96153/66±144/11سرعتی
*0/90±0/753/25±26/464/14±8/82150/90±142/80سرعتی با مكمل

0/94±1/254/24±11/023/82±13/18160/22±157/11كنترل
1/03±2/884/63±8/783/66±12/66159/62±155/62كنترل با مكمل
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درجه��ت افزاي��ش فعالي��ت آنزيم��ی بوده اس��ت و 
در فاصل��ة كمی از س��طح معن��اداری ق��رار دارد. به 
نظر می رس��د چنانچه مدت پروت��كل تمرينی كمی 
طوالنی تر می ش��د، اين ش��اخص نيز تف��اوت آماری 
معن��اداری با مقادير پيش آزمون خ��ود در گروه های 
تجرب��ی تمرين می ياف��ت، حال آنك��ه در دو گروه 
مكمل و كنت��رل تغييرات بدين ميزان نبوده اس��ت و 
حتی در گروه كنترل كمی كاهش نيز از خود نش��ان 
داده است. از سويی، افزايش فعاليت SOD مشاهده 
ش��ده با نتايج تحقيق پندلتون )2008( و برخی نتايج 
ارتنبالن��د )1997( و گروس��ارد )2003( همخوان��ی 
دارد )13و3(، ولی با نتايج تحقيق هلس��تن )1998( و 
 SOD ساوه شمش��كی )1381( كه عدم تغيير فعاليت
را گزارش كردند همس��و نيست. در نتايج دو محقق 
اول از نمونه ه��ای بيوپس��ی عضالنی اس��تفاده ش��ده 
اس��ت، ولی هر سه تحقيق اثر كاهشی پراكسيداسيون 
چربی را بر اثر فعاليت سرعتی گزارش كرده اند )5(. 
آنچه از برآين��د اين تحقيقات نتيجه گيری می ش��ود 
آن اس��ت كه تغييرات آنزيم های ضداكسايش��ی در 
تمرين س��رعتی در جهت افزاي��ش فعاليت آنها روی 
خواه��د داد. از س��ويی، مطالعة شمش��كی نيز از نوع 
خاص تمرين سرعتی، يعنی اسكی آلپاين، سود برده 
اس��ت كه ش��ايد به اندازة فعاليتی نظير دوی سرعت، 
فش��ار زيادی را به ورزشكاران وارد نمايد. همچنين، 
مدت زمان تمرين در مطالعة اخير نيز شش هفته بوده 
اس��ت كه تأثير الزم را ايجاد نكرده اس��ت. از سوی 
ديگر، نمونه های تحقيق مزبور نيز شامل افراد باسابقه 
و ورزش��كار بوده اس��ت كه تغييرات سازشی در اين 
نمونه ه��ا پيش ت��ر روی داده بود و تمري��ن كمترين 

تغييرات آن ها را باعث شده است.

در اي��ن تحقيق، افزاي��ش غير معن��اداری نيز در 
MDA دو گ��روه كنت��رل و مص��رف مكمل اتفاق 
افتاد كه نش��ان می دهد اس��تفادة تنها از مكمل جلوی 
پراكسيداس��يون چربی را نمی گيرد. اي��ن يافته نيز با 
تحقي��ق رامل )2004( همسوس��ت )16( ولی با نتايج 
بررسی ماكس��ول )1993( متفاوت است )10(. شايد 
دلي��ل اين تفاوت را بت��وان در ابزاره��ا و روش های 
مناسب تر اندازه گيری بيان كرد، زيرا تمام تحقيقاتی 
ك��ه آث��ار متمايزی از نتايج بررس��ی موج��ود اعالم 
داش��ته اند تحقيق��ات قديمی تر )دهة ن��ود( بوده اند و 
نتايج مشابه در بررسی های جديدتر يافت شده است. 
در بررس��ی هايی كه تنها به آثار مص��رف ويتامين بر 
س��طح پراكسيداس��يون چربی توجه ش��ده اند، نظير 
 E تحقيق مارش )2006(، اثر مصرف مكمل ويتامين
بر مقادير MDA و آنزيم های ضداكسايشی بررسی 
ش��د )11(. يافته ه��ای اي��ن تحقيق نش��ان داد مقادير 
MDA در بي��ن گروه های كنت��رل و تجربی تفاوت 
معناداری ندارد و مكمل تأثي��ری بر فعاليت آنزيم ها 
ايج��اد نكرده اس��ت. در تحقيق گائين��ی )2006( نيز 
تأثير آم��اری معناداری از مص��رف ويتامين E روی 
مقادير MDA يافت نش��د )2(. اي��ن يافته ها دربارة 
اثر خالص مصرف ويتامين همس��و ب��ا تحقيق حاضر 
است. به عبارتی، بر اساس تحقيق حاضر و دو تحقيق 
مذكور، مص��رف ويتامين ضد اكسايش��ی به تنهايی 
نتوانسته اس��ت آثار ضداكسايشی خاصی ايجاد كند. 
البت��ه اين يافته با نتايج تحقيق اوس��تنبورگ )1997(، 

سن )1997(، و كانتر )1994( منافات دارد )20(.
نكتة برجسته ای كه از نتايج اين تحقيق برمی آيد 
آثار مثبتی اس��ت كه تنه��ا از انجام تمرين س��رعتی 
حاصل می ش��ود. به عبارتی با توجه دقيق تر به شكل1 
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می توان مش��اهده ك��رد كه مقادي��ر MDA تنها در 
گروه هايی كاهش داش��ته كه تمرين سرعتی داشتند 
و حت��ی در گروه تمرين س��رعتی كه مصرف مكمل 
نداش��ته اند مقدار كاهش بيشتر از گروه مصرف بوده 
اس��ت )از 0/89±4/76 ب��ه 0/84±3/46 در مقاب��ل 
0/75±4/14 ب��ه 0/90±3/02(. جالب ت��ر آن اس��ت 
ك��ه افزايش MDA در گروه كنت��رل  نيز از گروه 
مصرف مكم��ل ويتامينی در پس آزم��ون كمتر بوده 
اس��ت كه با يك نظر ديگر می توان استنتاج كرد كه 
دربارة تأثير مص��رف دو ويتامين E و C نه تنها تأثير 
مثبتی ديده نش��ده، بلكه مقادير آن ها نسبت به گروه 

كنترل نيز باالتر بوده و بيشتر شده است.

آنچه از مجموع اين تحقيق می توان برداشت كرد 
اين است كه تمرين سرعتی تأثير مثبت كاهنده ای بر 
سطح پراكسيداس��يون چربی ها دارد و سبب می شود 
تا ميزان MDA در دو گروه س��رعتی و س��رعتی با 
مص��رف ويتامين E و C كاهش ياب��د. اين تغيير در 
گروه مصرف ويتامين بدون تمرين سرعتی ديده نشد. 
از سويی، تمرين سرعتی باعث افزايش ميزان فعاليت 
آنزيم ضداكسايش��ی SOD پالسما شد، اما تغييرات 
معنادار نبود. احتمال آن وجود داشت با افزايش دورة 
تمري��ن اين افزايش در دامنة معناداری قرار گيرد. در 

گروه كنترل كاهش غير معنادار ايجاد شد.
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