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  چکیده:
مصرف مکمل هاي خوراکی جهت از بین بردن آسیب هاي اکسیداتیو ناشی از ورزش در بین ورزشکاران متداول می باشد.  :زمینه و هدف

نشان داده اند که کلستروم(آغوز) گاوي داراي خاصیت آنتی اکسیدانی می باشد اما تاکنون مطالعه اي کـه اثربخشـی آنـرا بـر مطالعات گذشته 
ظرفیت آنتی اکسیدانی و شاخص استرس اکسایشی مورد ارزیابی قرار داده باشد وجود ندارد. بنابر این مطالعـه حاضـر بمنظـور بررسـی اثـرات 

رفیت آنتی اکسیدانی و شاخص استرس اکسایشی ناشی از ورزش هوازي و بی هوازي به مدت ده هفته طراحی و مصرف مکمل آغوز گاوي بر ظ
  اجرا گردید.

سر موش صحرایی نر نژاد ویستار بطور تصادفی به شش گروه مساوي تقسیم شدند(کنترل،مکمل آغـوز،  36در این مطالعه تجربی  روش کار:
وز و ورزش هوازي، مکمل آغوز و ورزش بی هوازي). گروه هاي دریافت کننده آغوز روزانه به مدت یک ورزش هوازي، ورزش بی هوازي،مکمل آغ

پودر آغوز گاوي را بصورت خوراکی دریافت نمودند. پس از انجام دوره بارگیري مکمل، یـک جلسـه ورزش هـوازي/بی  mg/kg 300هفته دوز
ساعت پس از انجام ورزش نمونه گیري خون از تمام موش ها  24هوازي بوسیله قرار دادن حیوانات روي تریدمیل مخصوص جوندگان انجام شد.

توسط کیـت هـاي اسـتاندارد و دسـتگاه  ٢)TACو ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ( ١)MDAاکسایشی ( سطح پالسمایی شاخص استرس انجام و
 .اتوآناالیز تعیین گردید

به مدت یک هفته نتوانست اثر بخشی معناداري را در مهار شاخص استرس اکسایشی مکمل آغوز نتایج نشان داد که بارگیري   یافته ها:
)MDAو بهبود ظرفیت آنتی اکسیدانی ( )TAC در مقایسه با گروه کنترل و سایر گروه هاي بی هوازي هوازي و ورزش ) در پاسخ به یک جلسه

بدون مداخله ورزش اگرچه تاثیر معنا داري در مهار پژوهش داشته باشد. اما نتایج نشان دادند که بارگیري مکمل آغوز به مدت یک هفته 
عناداري در مقایسه با گروه کنترل وگروه طور م) بTACظرفیت آنتی اکسیدانی تام () نداشت اما در بهبود MDAشاخص استرس اکسایشی (

  .ورزش هوازي بدون دریافت مکمل اثر بخش بوده است

                                                             
1 . malondialdehyde 
2 . total antioxidant capacity 
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نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف مکمل آغوز به مدت یک هفته در پاسخ به یک جلسه ورزش هوازي و بی هوازي نمی    :نتیجه گیري
) داشته باشد. اما مصرف مکمل آغوز TAC) و بهبود ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (MDAتواند اثر معنا داري در  مهار شاخص استرس اکسایشی (

توانست در بهبود ظرفیت آنتی اکسیدانی در مقایسه با گروه کنترل و سایر گروه هاي پژوهش اثر معنا داري را به تنهایی به مدت یک هفته 
  داشته باشد.

آغوز گاوي، ورزش هوازي، ورزش بی هوازي، شاخص استرس اکسایشی، ظرفیت آنتـی اکسـیدانی تـام، مـوش  :کلمات کلیدي
 صحرایی

  
  

  مقدمه

ژیک فراوانی در ارگانها و سیستم هاي حیاتی بدن می شود.مهمترین تغییري که توسط ورزش ورزش سبب ایجاد تغییرات فیزیولو

شی را می توان به عنوان هر گونه . فعالیت ورز)8(ایجاد می شود ، افزایش تنفس و دریافت اکسیژن بیشتر توسط بدن می باشد

فعالیت برنامه ریزي شده و سازمان یافته که منجر به افزایش مصرف انرژي و ضربان قلب گردد تعریف نمود. فعالیت ورزشی بر 

حسب شدت آن به دو صورت هوازي و بی هوازي قابل توصیف است. مهم ترین تفاوت فعالیت ورزشی هوازي و بی هوازي تفاوت در 

.فعالیت ورزشی هوازي با استفاده از متابولیسم هوازي در )21(و شیوه تامین انرژي متفاوت در این دو سبک ورزشی می باشد منبع

طول تالش فیزیکی طبقه بندي می شودو انرژي عمدتا توسط ذخایر چربی و با استفاده از اکسیژن تامین می گردد که در این 

ا دوره هاي کوتاه مدت، عمدتا تولید انرژي بدون استفاده از حالت تجمع الکتات اتفاق نمی افتد . در ورزش هاي بی هوازي ب

اکسیژن بوده و در نتیجه شاهد تجمع الکتات هستیم. عالوه بر تولید الکتات بیشتر در ورزش بی هوازي افزایش سایر شاخص هاي 

  .)2(آسیب رسان از جمله رادیکال هاي آزاد نیز در فعالیت هاي بی هوازي مشاهده می شود

استرس اکسیداتیو زمانی رخ میدهد که در یک ارگانیسم  تولید رادیکال هاي آزاد مشتق شده از اکسیژن افزایش یابد و در مقابل 

وضعیت میتواند به اجزا سلول مثل پروتئین ،لپید واسید نوکلئیک صدمه بزند ویا پیامد  ). این20آنتی اکسیدان ها کاهش یابند(

هاي متفاوتی داشته باشد.آنتی اکسیدانها نیز می تواند حمله به اسیدهاي چرب غیر اشباع و آپولیپوپروتئینها، دیگر پروتئین هاي 

  ).6،9را به تاخیر بیاندازد( DNAپالسما و 

یامولکولی است که باداشتن یک یاچندالکترون جفت نشده وقابلیت تکثیردربیشترسلولها، توانایی آسیب به بافت رادیکال آزاد اتم 

). نوع ورزش، شدت وطول مدت آن، وهمچنین نمونه هاي موردآزمایش، همه می توانند میزان اکسیداسیون 3هاي مختلف را دارد (
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معرض  گرفتن در قرار درواقع می تواند از ١)RONSي فعال اکسیژن ونیتروژن(). تولیدبیش ازحدگونه ها10راتحت تأثیرقراردهند (

 بدن ي درژپردازش انر همچنین مصرف و، بی هوازي حاد ورزش هاي هوازي و ازجمله استرس هاي جسمانی مانند، انواع محرکها

که درپیشگیري ویا  راشامل می شودغیرآنزیمی  ). سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن ترکیبات مختلف آنزیمی و17شود ( ایجاد،

 نقش منحصر به فردي دارند و، کسیدانیدارد. هریک ازاین ترکیبات انتی اپس ازفعالیت بدنی نقش ، آسیب ها کاهش فشارها و

). استرس اکسیداتیو زمانی رخ میدهد که 11) بدن نامیده می شود (TACنتی اکسیدانی تام(برآیند آن ها تحت عنوان ظرفیت آ

معموالباکاهش توان آنتی اکسیدانی بدن همراه است  به وجودمی آید؛ و ٢)ROS( عادل بین سیستم آنتی اکسیدانی وتولیدعدم ت

طریق آسیب  از مختل می کند و را گونه اي اکسیژن و نیتروژن فعال). کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی محافظت دربرابر 12،13(

مرگ سلول  حتی آپوپتوزیس یا اختالل درسلول و، پروتئین هاي عملکردي و DNA، میتوکندري ها، دن به دیواره سلولهارسان

). سلول هاي پستانداران به هردوسیستم آنزیمی(آنزیم هاي سوپراکسید دیسموتاز، کاتاالز و...) 13راممکن است درپی داشته باشد (

ند. آسیب باکاهش فعالیت آنزیم هاي آنتی راحذف می کن ROSبه این طریق  هستند و ) مجهزAو  E,Cآنزیمی(ویتامین  غیر و

راه  ). همانطورکه اشاره شد یکی از19وضعیت استرس اکسیداتیو، ایجادمی شود ( اکسیدان به عنوان جاذب رادیکال هاي آزاد در

می تواند  حاد واسترس اکسیداتیو RONSافزایش رادیکال هاي آزاد دربدن اجراي ورزش هاي حاد وشدید است. تولید  و هاي تولید

 رخ دهد. این موارد شامل تنفس میتوکندریایی( نشت الکترون اززنجیره انتقال الکترون و ازطریق چندمسیر درپاسخ به ورزش حاد

اکسیداز  NADPHفعالیت آنزیمی  تولید متعاقب رادیکال سوپراکسید)، متابولیسم پروستانوئید، خوداکسیداسیونی کاتکوالمین ها و

طی ورزش وهمچنین به دنبال توقف آن می تواند به تولید ثانویه پراکسیدان  RONSی باشند. افزایش اولیه در وگزانتین اکسیداز م

 ).10هاي اضافی منجرشود (

بسیاري از مطالعات نشان داده اند که می توان از آسیب هاي اکسیداتیو ناشی از ورزش هاي بی هوازي و شدیدبه وسیله تغدیه 

اینرو بطور خاص مصرف مواد غذایی حاوي مقادیر باالي آنتی اکسیدان توصیه می شوند. لذا امروزه  مناسب جلوگیري نمود. از

ارزیابی عملی مکمل هاي حاوي مقادیر قابل توجه عناصر آنتی اکسیدانی جهت از بین بردن سریع ضعف ناشی از ورزش و همچنین 

  .)9(است پیشگیري از آسیب هاي استرس اکسیداتیو در طب ورزش مورد توجه

کلستروم یا آغوز یک ماده مغذي است که پیش از ترشح شیر ، بالفاصله پس از تولد توسط غدد پستانی جنس ماده در پستانداران  

ترشح می شود.کلستروم یا آغوز نسبت به شیر معمولی مادر داراي چربی کمتر و پروتئین بیشتر می باشد.خواص و فواید زیادي 
                                                             
1 . reaction oxygen and nitrogen species 
2 . reaction oxygen species 
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.اخیرا از کلستروم به عنوان )6(براي کلستروم برشمرده شده است و از دوران هاي بسیار قبل نیز  مصرف آن توصیه می شده است

تهاب در بیماري روماتوئید آرتریت و همچنین یکی ازترکیبات ماده اي با خواص؛ تنظیم کننده سیستم ایمنی، آنتی باکتریال، ضد ال

 E،C ،Aمورد استفاده در تهیه واکسن ها استفاده می شود. از آنجائیکه آغوز یک ترکیب طبیعی و متعادل حاوي ویتامین هاي نظیر 

. )3(کسیدان نیز مطرح می باشدو همچنین مواد معدنی و آمینو اسیدهاي متنوع می باشد به عنوان یک ترکیب داراي خواص آنتی ا

امروزه آغوز نه تنها براي نوزادان بلکه براي سالمندان نیز  به عنوان یک مکمل طبیعی و مفید توصیه می شود. آغوز گاو همانند 

قات نشان داده اند که فاکتور هاي ایمنی موجود در آغوز گاو به آغوز انسانی داراي ترکیبات زیستی فعال متعدد می باشد و تحقی

. علی رغم مطالعات وسیع انجام گرفته بر روي آغوز و در دسترس بودن مکمل هاي )10(مراتب بیشتر از آغوز انسان می باشند

بسیار  ورزشی غنی شده با آغوز ، اما مطالعات در خصوص اثرات احتمالی مصرف آغوز بر آسیب اکسیداتیو ایجاد شده ناشی از وزرش

اندك بوده است. بنابر این مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات کوتاه مدت مصرف آغوز گاوي همراه با ورزش هوازي و بی هوازي بر 

  ) طراحی و اجرا گردید.TAC)و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (MDAشاخص استرس اکسایشی (

  
  مواد و روش ها

ساعت پس از زایمان بدست آمده بالفاصله  به ظرف هاي استریل منتقل و در  6از آغوز از گاوهاي نژاد هولشتاین در فاصله کمتر 

ایران) به پودر -درجه سانتی گراد فریز گردید. نمونه هاي فریز شده با استفاده از دستگاه فریزر درایر (شرکت دنا 80دماي زیر 

  درصد بود. 25تبدیل شدند. بازدهی این روش 

) از آزمایشگاه حیوانات مرکز تحقیقات طب تجربی 200-250ت نر نژاد ویستار با دامنه وزنی (گرمسر ر 36در این مطالعه تجربی 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خریداري شدند. حیوانات به مدت یک هفته بدون انجام هیچگونه مداخله اي جهت سازگار شدن با 

اعته، دسترسی آزاد به غذاي حیوانات و آب شهري سالم و س 12محیط آزمایشگاه در شرایط استاندارد (سیکل روشنایی/تاریکی 

درجه سانتی گراد) در قفس هاي از جنس پلی اتیلن نگهداري شدند. روش کار با حیوانات در این طرح مطابق شرح  22- 25دماي 

زش پزشکی با تاکید پیش رو براساس چک لیست رعایت اخالق در کار با حیوانات آزمایشگاهی ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آمو

  بر استفاده از حداقل حیوان مورد نیاز و به حداقل رساندن آزار و درد در مراحل مختلف اجراي مطالعه، طراحی و اجرا گردید.  

(کنترل): دریافت کننده   Iگروه مساوي به شرح پیرو تقسیم شدند؛ گروه  6پس از گذشت یک هفته حیوانات بطور تصادفی به 

سی سی نرمال سالین به همراه یک جلسه ورزش  1(ورزش هوازي): دریافت کننده روزانه  IIسی نرمال سالین، گروهسی  1روزانه  
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 IVسی سی نرمال سالین به همراه یک جلسه ورزش بی هوازي ، گروه  1(ورزش بی هوازي):دریافت کننده روزانه  IIIهوازي، گروه 

(مکمل با ورزش هوازي): دریافت کننده روزانه  Vپودر آغوز ، گروه  mg/kg300(مکمل بدون ورزش): دریافت کننده روزانه 

mg/kg300  پودر آغوز به همراه یک جلسه ورزش هوازي، گروهVI  ( مکمل با ورزش بی هوازي): دریافت کننده روزانه

mg/kg300  .پودر آغوز به همراه یک جلسه ورزش بی هوازي  

جهت گروه هاي کنترل به مدت یک هفته و بصورت خوراکی جهت تمام گروه ها  بارگیري مکمل آغوز و همچنین نرمال سالین

انجام شد. پس از یک هفته تیمار، انجام ورزش هوازي و بی هوازي براي گروه هاي مورد نظر انجام شد. بمنظور انجام ورزش هوازي 

متر بر ثانیه با  15قرار داده شده و با سرعت  ایران)- موشها درون نوارگردان مخصوص جوندگان ( شرکت تجهیز گستر امید ایرانیان

ورزش بی هوازي براي گروه هاي مورد نظر  يدقیقه دویدند. به منظور ایجاد آسیب اکسیداتیو در موشها 15شیب صفر و بمدت 

مورد ثانیه  40ت تکرار به مد 6درجه با  5قیقه با شیب متر بر د 30بوسیله قرار دادن حیوانات در نوار گردان تنظیم شده با سرعت 

. مطالعات گذشته بخوبی نشان داده اند یک جلسه تمرین بی هوازي شدید در موشهایی که قبال سابقه  )16(تمرین قرار گرفتند

العه انجام یک هیچ تمرینی نداشته اند می تواند آسیب هاي عضالنی و استرس اکسیداتیو را بخوبی ایجاد نماید. لذا در این مط

جهت   )TAC) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (MDA(استرس اکسایشی جلسه تمرین مد نظر قرار گرفت . تغییرات دو شاخص ، 

ساعت پس از تمرین،  24ورد اندازه گیري قرار گرفتند. بررسی اثر بخشی خاصیت آنتی اکسیدانی آغوز در این پژوهش انتخاب و م

ایط ناشتایی توسط بیهوشی استنشاقی (دي اتیل اتر) بیهوش شده و مورد خونگیري قلبی قرار گرفتند. تمامی گروهها با رعایت شر

توسط کیت استاندارد  )TACو ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ( )MDA(شاخص استرس اکسایشی پس از تهیه پالسما ، اندازه گیري 

بار تکرار جهت هر نمونه انجام شد. سپس داده ها واردنرم افزار  2ژاپن)  با - 24iایران) و دستگاه اتوآناالزیر( پرستیژ- (پارس آزمون

SPSS  شده و پس از تعیین نرمال بودن توزیع داده ها بوسیله آزمون کولموگروف اسمیرنوف ، مقایسه بین گروهی 19(ویرایش (

مورد تجزیه و تحلیل قرار   p<0.05کی  در و در صورت وجود اختالف با آزمون تعقیبی تو ANOVAداده ها با آزمون هاي آماري 

 گرفت.

  
  یافته ها

تعیین توزیع مقادیر داده هاي مالون دي آلدئید و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام  توسط آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان داد که 

نشان داد  که در میانگین مقادیر  ANOVA). مقایسه بین گروهی با آزمون  p≤ 05/0این دو متغیر از توزیع نرمال برخوردار بودند(

 در میانگین مقادیر ظرفیت آنتی اکسیدانی تامو در بین گروه ها اختالف معنی داري وجود ندارد ) p= 74/0(مالون دي آلدئید
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)008/0 =p ن ) در بین گروهها اختالف معنی داري وجود دارد. لذا مقایسه گروهها با یکدیگر توسط تست تعقیبی توکی با اطمینا

ارائه شده است. بدین ترتیب مقادیر  1در نمودار شماره  مالون دي آلدئیددرصد انجام شد. میانگین و انحراف معیار مقادیر  95

تمامی گروه ها چه گروه هاي دریافت کننده مکمل و گروه هاي دریافت کننده سالین بدون تغییرات معنی دار در  مالون دي آلدئید

ن داد که بارگیري مکمل آغوز به مدت یک هفته نمی نواند در مهار فشار اکسایشی ناشی از ورزش هوازي و این نتایج نشاباقی ماند. 

در مقایسه با  مقادیر مالون دي آلدئید به دست آمده در گروه هاي این پژوهشبی هوازي اثر بخشی معنی داري را داشته باشد. 

)، گروه ورزش بی هوازي همراه با دریافت -p 98/0اه با دریافت سالین (گروه ورزش هوازي همر به این ترتیب بود.  گروه کنترل

)، گروه p– 00/1)، گروه ورزش هوازي همراه با دریافت مکمل (p– 00/1)، گروه کنترل همراه با دریافت مکمل (p– 00/1سالین (

  ).p– 93/0ورزش بی هوازي همراه با دریافت مکمل (

آنتی آورده شده است. نتایج نشان می دهد که سطح  2در قالب نمودار شماره آنتی اکسیدانی تام میانگین و مقایسه سطوح 

اکسیدانی تام در بین گروه هاي پژوهش بجز گروه کنترل همراه با دریافت مکمل در مقایسه با گروه کنترل با تغییرات معنا داري 

ین گروه هاي این پژوهش در مقایسه با گروه کنترل عبارت بود از : مقادیر آنتی اکسیدانی به دست آمده در ب همراه نبوده است.

کنترل )، گروه p– 00/1)، گروه ورزش بی هوازي همراه با دریافت سالین (p– 86/0گروه ورزش هوازي همراه با دریافت سالین (

) که افزایش معنا داري را در ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در مقایسه با گروه کنترل را نشان p– 41/0همراه با دریافت مکمل (

بدین  ).p– 13/0)، گروه ورزش بی هوازي همراه با دریافت مکمل (p– 13/0میدهد، گروه ورزش هوازي همراه با دریافت مکمل (

و انجام یک جلسه ورزش هوازي و بی هوازي نتوانست ترتیب این نتایج نشان داد که مصرف یک هفته آغوز به صورت روزانه 

تغییرات معنا داري را در ظرفیت آنتی اکسیدانی در بین گروه هاي تمرین در مقایسه با گروه کنترل داشته باشد. اما مصرف یک 

ی را در گروه کنترل هفته آغوز به صورت روزانه به تنهایی و بدون مداخله ورزش هوازي و بی هوازي توانست ظرفیت آنتی اکسیدان

  در مقایسه با گروه کنترل به طور معنا داري افزایش دهد.همراه با مصرف مکمل 

  
  بحث

تولید رادیکال هاي آزاد و گونه هاي اکسیژن واکنش پذیر، بخشی از متابولیسم سلولی می باشد. رادیکال هاي آزاد تولید شده 
بخش آنزیمی (نظیر؛ آنزیم هاي کاتاالز، سوپر اکسید دیسموتاز و  بطور طبیعی توسط سیستم آنتی اکسیدانی بدن که شامل

و همچنین موادي چون گلوتاتیون،  A,E,Cگلوتاتیون پراکسیداز) و همچنین بخش غیر آنزیمی (نظیر موادي چون ویتامین هاي 
ال هاي آزاد و سیستم آنتی یوبی کوئینین و فالونوئید ها) می باشد خنثی می گردند. ورزش می تواند تعادل بین تولید رادیک
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اکسیدانی بدن را از بین ببرد که در نتیجه آن آسیب هاي اکسیداتیو روي می دهند. از اینرو مصرف آنتی اکسیدان هاي خوراکی در 
مکمل هاي مختلف در رژیم غذایی ورزشکاران متداول می باشد. مواد مغذي که . امروزه مصرف )15(بین ورزشکاران توصیه می شود

بتوانند به ورزشکاران در باال بردن توانشان کمک کنند و همچنین عوارض سوء ناشی از فشار باالي تمرینات ورزش را کاهش دهند 
. با توجه به حضور مواد )4(ن طب ورزشی می باشدو یا حتی در بازتوانی مجدد ورزشکاران اثر گذار باشند همواره مد نظر کارشناسا

مغذي و همچنین عوامل آنتی اکسیدان موجود در آغوز که پیشتر در مقدمه به آن پرداخته شد، اینطور استنباط می شود که آغوز 
یک ترکیب موثر بر کنترل آسییب هاي اکسیداتیو ناشی از ورزش مورد توجه قرار گیرد. لذادر این مطالعه اولیه  می تواند به عنوان

بی هوازي شدید در موشهاي صحرایی مورد ارزیابی قرار هوازي و اثرات کوتاه مدت آن بر آسیب استرس اکسیداتیو ناشی از ورزش 
  گرفت.

نتوانست از افزایش مالون دي آلدئید ناشی از قرار گرفتن موشها   mg/kg 300با دوز   در این مطالعه مصرف یک هفته مکمل آغوز

این نتایج نشان داد اگرچه مصرف یک همچنین  در شرایط فشار اکسایشی ناشی از ورزش هوازي و بی هوازي شدید را مهار نماید. و

اکسیدانی تام در گروه هاي تمرین همراه با مصرف مکمل هفته مکمل آغوز به صورت روزانه توانست باعث افزایش در ظرفیت آنتی 

. اما مصرف یک در مقایسه با گروه کنترل و سایر گروه هاي تمرین شود اما این افزایش در ظرفیت آنتی اکسیدانی تام معنا دار نبود

توانست در افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در گروه کنترل همراه با دریافت مکمل در  mg/kg 300هفته مکمل آغوز با دوز 

جستجوي منابع علمی در این خصوص نشان داد که مقایسه با گروه کنترل بدون دریافت مکمل اثر بخشی معناداري را داشته باشد. 

ز ورزش بررسی نشده است. اما در مطالعات متعدد دیگر ا فشار اکسایشی ناشی تاکنون نقش حفاظتی آغوز بر آسیب هاي ناشی

  اثرات مصرف آغوز گاوي بر سایر موضوعات مورد بررسی قرار کرفته اند.

اثرات حفاظت قلبی آغوز گاوي بر روي موشهاي مبتال به انفارکتوس  2014و همکاران در سال  GinpreetKaurدر مطالعه 

و  1000، 500ودر آغوز گاوي در دوزهاي میوکارد را مورد ارزیابی قرار دادند. یافته هاي این مطالعه نشان داد که مصرف خوراکی  پ

میلی گرم به اضاي هر کیلو وزن بدن در موشهاي صحرایی هیچگونه اثر سمی نداشت. در مطالعه یاد شده اثرات آنتی  2000

اکسیدانی آغوز نیز  مورد بررسی قرار گرفته که نشان داد آغوز گاوي داراي خاصیت آنتی اکسیدانی باالیی بخصوص در مهار 

نمودند که در آن به  نتایج مطالعه اي را منتشر 2012و همکاران در سال  Appukutty.)18(کسیداسیون لیپیدها می باشد. پرا

بررسی اثرات آنتی اکسیدانی کلستروم در موش کوچک آزمایشگاهی که درمعرض آسیب ورزشی قرار گرفته بود ، پرداختند. در 

میلی گرم به اضاي هر کیلو وزن بدن پودر آغوز گاوي  بصورت خوراکی و روزانه دریافت کردند و  50مطالعه اشاره شده موشها دوز 

روز پس از تمرین بر روي تغییرات آنتی  42روز و  21یقه با تریدمیل تیمار شدند و اثرات آغوز بالفاصله پس از تمرین، دق 30روزانه 

اکسیدانی مورد بررسی قرار گرفت. یافته هاي آنها نشان داد که آغوز گاوي توانست  لیپید هیدرو پراکسید  و گزانتین اکسیداز را در 
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. در مطالعه اي که توسط )14(فیت آنتی اکسیدانی بخصوص سوپراکسید دیسموتاز را ارتقاء دهدعضالت کاهش دهد و همچنین ظر

گرم در روز) از توسعه عوامل استرس 20هفته مصرف کلستروم گاوي(4نشان دادند که مصرف ) انجام شد 2010داویشن و دیمنت(

زا فیزیکی بعد از دوساعت دوچرخه سواري با افزایش عملکرد نوتروفیل ها می توان جلوگیري کرد، و مانع از سرکوب سیستم ایمنی 

عوامل التهابی انتظار می رود که کلستروم گاوي بتواند در بعد از ورزش شد.باتوجه به اثرات کلستروم گاوي در محیط کشت بر روي 

  ).5جهت مقابله با سرکوب سیستم ایمنی پس از ورزش عمل کند(

نتایج یافته هاي مطالعه حاضر را می توان به حضور ترکیبات مفید موجود در آغوز گاوي نسبت داد. مشخص شده است که آغوز 

اي آنزیمی وغیر آنزیمی است. الکتوپراکسیداز،کاتاالز،سوپراکسیداز دیسموتاز و گلوتاتیون گاوي حاوي مقادیر باالي آنتی اکسیدان ه

پراکسیداز ازجمله آنتی اکسیدانهاي آنزیمی موجود در آغوز می باشند. از جمله  مواد با خاصیت آنتی اکسیدان غیر آنزیمی  موجود 

هاي  . با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و یافته)8, 7(نمود   و الکتوفرین اشاره A,E,Cدر آغوز می توان به  ویتامین هاي 

مطالعات گذشته می توان اینطور نتیجه گیري کرد که آغوز با توجه به دارا بودند مقادیر متعادل ترکیبات با خواص آنتی اکسیدان و 

ناشی از تمرینات  اکسایشییب هاي همچنین فاکتورهاي رشد متعدد، می تواند  به عنوان یک مکمل ورزشی جهت کاهش آس

شدید توصیه گردد. افزون برخواص آنتی اکسیدانی، وجود مقادیر قابل توجه پروتئین و چربی و تبعا انرژي باالي آغوز، نه تنها به 

  عنوان یک ترکیب با خواص آنتی اکسیدانی بلکه بعنوان منبع تعمین کننده انرژي می تواند مورد توجه قرار گیرد.

  و تشکر تقدیر

بدینوسیله نویسندگان مراتب قدردانی خود را از معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و مجموعه مرکز تحقیقات 
طب تجربی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به جهت همکاري و  فراهم نمودن شرایط اجراي این مطالعه ابراز می دارند. نتایج ارائه 

   آقاي جواد بیات ، مصوب دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد.  ز پایان نامه دانشجوییشده در مقاله پیش رو بخشی ا
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  در گروه هاي مورد مطالعه. مالون دي آلدئید، مقایسه میانگین و انحراف معیار سطح پالسمایی 1شکل 

  ) در مقایسه با گروه کنترل سالم.p≥ 05/0تفاوت معنی دار( *
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Abstract: 

 

Background: The use of oral supplements to relieve exercise-induced oxidative damage is 
common among athletes. Previous studies have shown that colostrum bovine has antioxidant 
properties, but there is no literature with regard to evaluating its effect on antioxidant capacity 
and oxidative stress indices. Thus this study was designed to investigate the effects of bovine 
colostrum supplementation on exercise-induced antioxidant capacity and oxidative stress 
indices aerobic and anaerobic for a period of ten weeks. 

 

Methodology: In this experimental study 36 male Wistar rats were divided randomly into six 
groups (control, colostrum supplements, aerobic exercise, anaerobic exercise, supplements and 
exercise colostrum, colostrum supplements and anaerobic exercise).  Colostrum receiving 
groups received a daily dose of mg / kg 300 bovine colostrum powder in the form of food for 
one week. After supplements loading phase, a session of aerobic/anaerobic exercise was done 
by putting the animals on a rodents-specific treadmill. 24 hours post-exercise blood samples 
from all mice and plasma levels of oxidative stress index (MDA) and antioxidant capacity (TAC) 
were determined by standard kits and Autoanalyze device. 

Findings: The results showed that loading of colostrum supplements for a week could not 
significantly inhibit the effects of oxidative stress index (MDA) and antioxidant capacity (TAC) in 
response to an aerobic and anaerobic exercise compared to the control group and other 
research groups. Although the results showed that loading of colostrum supplements for a 
week without exercise intervention had no significant effect on inhibiting oxidative stress index 
(MDA) but improved total antioxidant capacity (TAC) significantly compared with the control 
group and aerobic exercise group without receiving supplement. 

 

Conclusion: Results of this study showed that consumption of colostrum supplements for a 
week in response to an aerobic and anaerobic exercise can significantly inhibit the effects of 
oxidative stress index (MDA) and improve total antioxidant capacity (TAC). But colostrum 
supplementation alone for a week could improve antioxidant capacity had a significant effect 
compared to the control group and other research groups. 

Keywords: bovine colostrum, aerobic exercise, anaerobic exercise, oxidative stress index, total 
antioxidant capacity, Rat 
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