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 مقدمه

اغلب مردم در جوامع مختلف از یک سبک زندگی نامناسب، صنعتی شدن و توسعه شهرنشینی، موجب بروز  امروزه پیروی

 عروقی، انواع سرطان، بیماریهای عفونی و انواع دیابت -های قلبی های مرتبط با چاقی و کم تحرکی از جمله بیماریبیماری

ایی و فیزیولوژیک است که در اثر اعمال فشار و استرس به بدن شده است. این بیماریها محصول برخی اتفاقات و تغییرات شیمی

 1زا که عمدتاً تولید انواع اکسیدانها یا رادیکالهای آزادگیرد که این فشارها موجب افزایش تجمع عوامل بیماریصورت می

ای را شود و خطرات بالقوهدر بافت می 2آزاد موجب آسیب اکسایشی و در نهایت استرس اکسیداتیو شود. رادیکالهایهستند، می

ی آزاد محافظت به طور کلی، سیستم دفاع ضداکسایشی، از بدن در برابر هجوم رادیکالها(. ،،8کند )متوجه ارگانیسم می

ی آزاد را خنثی از جمله عوامل دفاع ضداکسایشی بدن هستند که اثر رادیکالها Cو  E ،Aها مانند کند. برخی ویتامینمی

و جهان که اثر قوی آنتی اکسیدانی دارد، آسیا در آشامیدنی پر مصرف  عنوان یکبه چای سبزاز  استفادهاخیراً  .(6کنند )می

سیدانی و غیر تخمیری مصرف چای سبز به عنوان نوشیدنی غیر اک .(،)ها معرفی شده است های مقابله با بیمارییکی از راه

بنابراین  و شودمصرف میسرآمد بودن این استان در کشت چای در کشور، استان گیالن، به دلیل  ( تا حدودی توسط مردم3)

. گزارش شده مصرف چای سبز به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی، موجب کاهش اکسیداسیون یابدمطالعه آثار آن اهمیت می

نشان  های متعددیرش(. گزا6) استنری قلب وهای کرشود که پیامد آن کاهش خطرات بیماریمی آنزیم لیپوپروتئین لیپاز

نشان  بسیاریمطالعات همچنین،  .(9،6)عروقی و متابولیکی همراه است  -که مصرف چای سبز با افزایش سالمت قلبی  دهدمی

 ترکیب بدنو  max2VO، فشار خون، ضربان قلب چونی همیهاینات هوازی منظم موجب بهبود شاخصدهد که انجام تمرمی

و افزایش  LDL ،TG ،FBSهای هوازی با شدت متوسط، موجب کاهش انجام فعالیت دهشهمچنین گزارش  .(1می شود )

ای های خون و نشانه، نشان دهنده بهبود نیمرخ چربیTCو  LDL ،TGو کاهش  HDLشود. افزایش خون می HDLمقدار 

مصرف چای همزمانی ها تحت تاثیر های قلبی و عروقی است. اینکه آیا مقادیر خونی این لیپیدبرای کاهش خطر ابتال به بیماری

ای درباره آن انجام نشده است. در این هنوز مطالعه وعنوان یک پرسش مطرح است ، بهگیردقرار میو انجام تمرینات بدنی سبز 

 هفته تمرین بدنی و مصرف چای سبز بر این متغیرها در زنان جوان مورد بررسی قرار گرفته است. 6مطالعه اثر 

 شناسیروش

 سمانی و فعالیت بدنی برت نامه کتبی و تعیین سطح آمادگی جپس از تشریح هدف برنامه و کسب رضای وبین داوطلبان  از

سال و غیر ورزشکار و غیر فعال سالم بدون  21زن جوان با میانگین  32اساس راهنمایی کالج آمریکایی طب ورزشی، تعداد 

عروق که شرایط شرکت در پژوهش را داشتند، انتخاب شدند. پرسش نامه  سابقه بیماری های خانوادگی در ارتباط با قلب و

ورزشی و راهنمایی آمادگی برای فعالیت بدنی در اختیار آنها قرار گرفت. افرادی که تمرین بدنی منظم  –اطالعات پزشکی 

د شرکت کننده غیر سیگاری افرا ت در برنامه کنار گذاشته شده اند.هفتگی و حتی فعالیت ورزشی غیر منظم داشتند از شرک

                                                 
1. Free Radicals 

2. Oxidative Stress 
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ها بطور تصادفی در و نیز چای سیاه پرهیز کردند. آزمودنی هاویتامین ،داروهای آنتی اکسیدانیاز مصرف بودند و در طول برنامه 

 :گروه دوم(؛ بدون مصرف چای -بدون تمرین) کنترل: گروه اول ند:و به ترتیب زیر تقسیم شدنفر  8گروه مساوی شامل  4

 . مصرف چای -: تمرین گروه چهارمو  بدون مصرف چای -: تمرین گروه سوم؛ مصرف چای -ینبدون تمر

( و 4هفته تمرین که براساس راهنمایی کالج آمریکائی طب ورزشی ) 6ها گروه تمرینی پس از اجرای آزمونهای اولیه، آزمودنی

 (.1)جدول ه بود، انجام دادند یط بدنی و سن آزمودنیها طراحی شدتعدیل آن با شرا

 های مختلف برنامه تمرین آمادگی جسمانی. بخش1جدول 
 6 های تمرینتعداد هفته

 3 تعداد جلسات هفتگی تمرین 
 درصد حداکثر ضربان قلب 05-5، شدت تمرین

 دقیقه 5،-65 زمان هر جلسه تمرین
 دقیقه ،3 زمان بخش تمرین ایروبیک، استپ و جاگینگ در هر جلسه

 دقیقه 15 قدرتی )دراز و نشست(-ت استقامتیزمان بخش تمرینا
 گرم کردن  - های مختلف برنامهبخش

 بخش اصلی تمرینات   -
 سرد کردن  -

 دقیقه 15-،
 دقیقه ،3  

 دقیقه 15-،
 

گرمی محصول شرکت لیپتون انگلستان در  1/،وعده و هر وعده یک عدد چای کیسه ای  3مقدار مصرف چای سبز نیز در 

 یآمارروش از ها برای تحلیل داده. شدمصرف میها توسط آزمودنیوهله جداگانه  3آب جوش روزانه بصورت  میلی لیتر 255

 اده شد.فستا( LSDآزمون تعقیبی ) تحلیل واریانس دو طرفه و

 هایافته
 خون گلوکز ناشتایو  hs-CRPچگال، چگال و کملیپوپروتئین پرکلسترول تام،  گلیسرید،تری میزان تغییرات. 2جدول 

 
 =5p/،5در سطح  تفاوت معنی دار *
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 گیرینتیجهبحث و 

به نظر می رسد تغییرات )بهبود( چربی های خون، ترکیب بدن احتماالً عالوه بر اثر بخشی فعالیت بدنی که آثار آن بر ترکیب 

ین موجود در آن باشد. چ، به دلیل اثر آنتی اکسیدانی چای سبز و کاتتایید شده hs –CRPبدن، پروفایل چربی و مقدار 

ین با چکات. (2به نظر می رسد بهبود توان هوازی و ظرفیت عملکرد دستگاه قلب و عروق در اثر ویژگی کاتجین باشد ) ینهمچن

در مطالعه ای که در آن کاتچین (. 0)افزایش مصرف لیپید به عنوان سوبسترا موجب بهبود روند اکسیداسیون چربی می شود 

. (9ین در تغییر مسیر انرژی به سمت مصرف چربی ها اثر گذار است )چبه موش ها داده بودند مشخص شد که مصرف کات

های پیامدیکی از می شود و  یاکسایشاز مسیر رسد فعالیت بدنی که موجب بهبود و افزایش متابولیسم بنابراین به نظر می

ک دفاع آنتی اکسیدانی مورد تواند به عنوان یت، چنانچه به صورت منظم انجام شود میسا ویاسترس اکسیداتبروز آن  احتمالی

توجه قرار گیرد. بدیهی است چنانچه فعالیت بدنی با یک آنتی اکسیدان قوی مانند کاتچین همراه شود، می تواند با دفاع در 

احتمالی به ارگانیسم  ( از خطر،برابر تولید رادیکالهای آزاد که به عنوان عامل آسیب زا موجب بروز بیماری ها می شوند،)

ی کرده و توانایی های فیزیولوژیک و ایمنی از بدن برای دفاع در برابر بیماری ها را افزایش دهد. براین اساس به نظر می جلوگیر

جلسه در هفته به همراه مصرف چای سبز عالوه بر بهبود ترکیب بدن و توان هوازی و  3رسد انجام فعالیت بدنی منظم برای 

عروقی  - ، از بدن در برابر بیماریهایCمقادیر گلبولهای سفید و پروتئین واکنشی همچنین بهبود پروفایل چربی، با کاهش 

 می کند.  محافظت

 های خون: ورزش هوازی، چای سبز، چربیهای کلیدیواژه
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