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 چکیده

بیومارکرهای  وC (CRP ) -پروتئین واکنشگر ،سموتازیی اکسیدانی سوپراکساید دمقایسه فعالیت آنزیم آنتهدف تحقیق حاضر      

 باشد.ای میمقایسه -باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع علیورزشکاران سالم می های زن با غیرقلبی و عروقی بسکتبالیست

ای دقیقه 04جلسه  3ای حداقل طور مداوم هفته قبل از تحقیق به سال 2که در  ورزشکار زن بسکتبالیست سالم 04بدین منظور      

در فعالیت های ورزشی شرکت منظم دوره مشابه که در سالم  ورزشکار غیرنفر زن  04 و شرکت کرده بودندبسکتبال در تمرینات 

های ورود به تحقیق افراد انتخاب شده همگی معیار. به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند ساده تصادفی گیریاز طریق نمونهنداشتند، 

و غلظت نیمرخ بر اساس روش نفلومتری  CRPبر اساس مهار واکنش اتواکسیداسیون پیروگالول؛  SODفعالیت آنزیم را داشتند. 

مقایسه بین گروهی، از برای گیری شدند. های آزمایشگاهی استاندارد اندازه( نیز با استفاده از روشLDL, HDLلیپوپروتئینی سرم )

و تمامی تجزیه و تحلیل آماری با استفاده  .در نظر گرفته شد (=%0) 40/4موارد  همیزان خطا در همستقل استفاده شد و م tآزمون 

 .انجام شد SPSS 21از نرم افزار  

ما (؛ ا > 40/4Pداری باالتر )طور معنیه ورزشکار ب های زن نسبت به زنان غیربسکتبالیست SODنتایج نشان داد که، مقادیر      

(. همچنین مشاهده  > 40/4Pاست ) رورزشکا تر از زنان غیرداری پایینه طور معنیآنها ب CRPشاخص توده بدن، درصد چربی بدن و 

 (. > 40/4Pباشد )ورزشکاران می تر از غیرداری پایینطور معنیه های زن ببسکتبالیست LDLگردید 

سکتبال به صورت منظم باعث تقویت و کارایی دستگاه آنتی اکسیدانی در برابر فشار بنابراین، پرداختن به تمرینات رشته ورزشی ب     

 شود. اکسایشی تولید شده در جریان ورزش می

 

 ، نیمرخ لیپوپروتئینیC -سموتاز، پروتئین واکنشگریسوپراکساید د  کلیدی: کلمات
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 مقدمه

 های دفاع آنتیآنزیمدستگاه دفاعی بدن از جمله  ال شدن اجزاءتواند سبب فعمی بدنی استرس اکسایشی ناشی از فعالیت     

دفاع آنتی یا و ( 0(GPX، گلوتاتیون پراکسیداز )3(CAT، کاتاالز )2(SODسموتاز )یید دا، سوپر اکس1(PONاکسوناز )اپار) اکسیدانی

بین دفاع  و یا عدم تعادل تعادللذا . (2442 و همکاران، 0هدر) شود( ، اسیداوریك و بیلی روبینC ،Eویتامین ) آنزیمی غیراکسیدانی 

 کندعروقی و فرایند پیری ایفا می –بسیاری از بیماریهای قلبی  ای در وقوعاسترس اکسایشی، نقش تعیین کننده و ضداکسایشی

اسخ به جراحات بیشترین پروتئین فاز حاد است که در پ CRP7(. 0،2) (.2442و همکاران،  0و گجرترد 2442پور و همکاران، )افضل

ونی صورت گرفته است. البته در این زمینه تحقیقات گوناگ .شودمتعددی مثل جراحی، آسیب بافتی، التهاب و ورزش از کبد آزاد می

هفته تحت تأثیر  12به مدت  ،نددبرعروقی رنج می –های قلبی وقتی زنان چاق میانسال که از بیماری دندهمینشان  نتایج تحقیقات

 –های بیماری قلبی افراد اظهار داشتند که نشانهدرصد  24تناوبی با شدت متوسط قرار گرفتند، بعد از پایان برنامه تمرینی تمرینات 

البته   (.2442و همکاران،  2و گجرترد 2443و همکاران،  2)اریس ها کنترل گردیده استهای پیشرفت بیماریعروقی کاهش و زمینه

های زنان چاق میانسال را به افزایش ظرفیت دفاع ضداکسایشی و ایمنی بدن، کاهش میزان فعالیت محققان کاهش و کنترل بیماری 

هفته تمرینات هوازی  2( که تاثیر 2442پور و همکاران )افضل اند. نتایج تحقیقبدن نسبت دادههای لیپیدی و درصد چربی شاخص

فعال انجام دادند، نشان داد که تمرین هوازی  سرم مردان سالم غیرمتوسط و شدید را بر روی دستگاه ضداکسایشی و نیمرخ لیپیدی 

های ضداکسایشی بدن در برابر استرس متوسط در مقایسه با تمرین هوازی شدید، تاثیر مثبتی در جهت افزایش کارایی سطوح آنزیم

های لیپیدی بویژه تری صاکسایشی تولید شده در جریان ورزش داشته است. البته نقش هر دو تمرین در کاهش غلظت شاخ

( گزارش کردند، تمرینات هوازی 2411و همکاران ) 14گلیسون .(2442 ،پور و همکارانافضل) ( چشمگیر بوده استTGگلیسیرید )

 و نیمرخ لیپیدی CRP جلسه در هفته( باعث کاهش هموسیستئین و 3ها )ماه همراه با مصرف مولتی ویتامین 0منظم به مدت 

فعالیت بدنی منظم با تغییر متابولیسم و اثر بر انتقال و در دسترس بودن لیپیدها برای سلول باعث  ،لذاشود. چاق میپالسما در زنان 

بر  های بدنیی اثرات مثبت فعالیتالبته در زمینه .(2411، و همکاران گلیسون) شودمی های قلبی و عروقیبیماری کاهش خطر

تاکید زیادی شده است. زیرا مهمترین جز تمرین یا فعالیت بدنی شدت آن است که باعث های بدن، به مؤلفه شدت تمرین دستگاه

تواند های بدن میهای حاصله در دستگاهگردد. در نتیجه بر اساس شدت زیاد یا کم تمرین سازگاریها در بدن میایجاد سازگاری

های حیاتی رزشی از جمله رشته ورزشی بسکتبال بر روی دستگاههای ورات مثبت یا منفی داشته باشد. امروزه در زمینه تاثیر رشتهاث

های ورزشی بر و نتایج چنین مطالعاتی هم ضد و نقیض است. تحقیق و مطالعه اثرات رشته مطالعات اندکی صورت گرفته است بدن

های تمرینی خاص ارای شدتهای ورزشی دکند که هر کدام از رشتههای بدن از آن جهت اهمیت و ضرورت پیدا میعملکرد دستگاه

دانشگاهی به شمار  های حاصله از آنها نیز متفاوت خواهد بود. از سوی دیگر، ورزش بسکتبال یك ورزشد، بنابراین سازگارینباشمی

های اهرود که عالقمندان زیادی را اخیراً به سمت خود جلب کرده است. بنابراین آگاهی از اثرات این رشته ورزشی بر عملکرد دستگمی

های بعد از دوران ورزشی تواند از دیدگاه سالمتی این اطمینان خاطر را بوجود آورد که ورزشکاران این رشته ورزشی در سالبدن می

مطالب  بنابراین بر اساس فعالیت رشته ورزشی بسکتبال وجود ندارد. گرانی خاصی در موردنخود از سالمتی خوب برخوردار شده و 

دفاع آنتی  بر روی دستگاه بسکتبالورزش تاثیر اندک و وجود اطالعات محدود در زمیته  یقات انجام شدهتحقی و بیان شده در باال

                                                 
1 . Paraoxonase 
2 . Superoxide dismutase 
3 . Catalase 
4 . Glutathione Peroxidase 
5 . Heather 
6 . Gjertrud 
7 . C-Reactive Protein 
8 . Iris 
9 . Gjertrud 
10 . Gleeson 
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های خطرزای شاخص وC (CRP ) -سیستم آنتی اکسیدانی و پروتئین واکنشگر ، این تحقیق با هدف مقایسهاکسیدانی و ایمنی بدن

 اجرا شد. ،رزشکاران سالمبا غیر و  بسکتبال زنقلبی و عروقی ورزشکاران 
 

 روش شناسی

ورزشکار تحصیالت تکمیلی  های شهر تهران و دانشجویان غیرفعال در سطح باشگاه بسکتبالیست های زنجامعه آماری شامل کلیه      

قیق به طور قبل از تح سال 2که در بسکتبالیست  04، شامل سالم زن 24وسیله  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز بود. بدین

 مشابه دورهکه در ورزشکار  نفر غیر 04داشته و دقیقه ای در تمرینات رشته ورزشی خود شرکت  04جلسه  3مداوم هفته ای حداقل 

طی های خونی نمونهانتخاب و در دو گروه مستقل جای گرفتند. ساده طور تصادفی  ، بهدر فعالیت های ورزشی شرکت منظم نداشتند

ورود به تحقیق عبارتند ار: عدم مصرف مکمل  یها. مالکصبح گرفته شد 34/2تا  2ساعت ناشتا و بین ساعت  14پس از  یك مرحله

عروقی  –های قلبی صرف الکل، دخانیات و فاقد بیماریهای ضداکسایشی و داروهای اثرگذار بر روی متغیرهای وابسته تحقیق، عدم م

 سرم بر اساس مهار واکنش اتو اکسیداسیون پیروگالول SODوده است. فعالیت آنزیم سال قبل از تحقیق تا پایان خونگیری ب 2حاد در 

و با استفاده از  PAP-CHODبا روش آنزیماتیك  HDLبا روش فرد والد و همکاران؛  LDL(؛ غلظت 2440و همکاران،  1مارکلند)

  .گیری گردیدندکیت شرکت پارس آزمون اندازه

و  در نظر گرفته شد (=%0) 40/4موارد  همیزان خطا در هممستقل استفاده شد و  test  t-ز آزمون، امقایسات بین گروهیبرای      

 .انجام شد SPSS 21تمامی تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار  

 

 ها یافته

طالعات توصیفی اهمچنین ( مشخص شده است. 1های شرکت کننده در تحقیق در جدول شماره )مشخصات جسمانی گروه     

 ( نشان داده شده است.2)شماره در جدول مستقل  tو نتایج آزمون آماری بدست آمده از متغیرهای وابسته تحقیق 
 

 هاگروهمشخصات جسمانی  معیارانحراف و : میانگین (1)جدول

شاخص ها        

 گروه ها

 قد )سانتی متر( وزن )کیلوگرم( سن )سال(

 11/313/34 17/314/03 11/302/170 بسکتبالیست ها

ورزشکاران غیر  72/332/22 10/003/00 10/320/100 
 

 های شرکت کننده در تحقیقبین گروه tو نتایج آزمون آماری  تحقیق انحراف استاندارد متغیرهای وابسته و: میانگین (2)جدول

 هاآزمودنی                

 شاخص ها

ها بسکتبالیست

(04 n =) 

 ورزشکاران غیر

(04 n = ) 

 مستقل tنتایج آزمون 

P-value 

02/10 )میلی گرم بر دسی لیتر(لیپوپروتئین پرچگال 0/10 37/13 0/32 422/4  

27/00 لیپوپروتئین کم چگال )میلی گرم بر دسی لیتر( 24/32 20/03 23/10 402/4*  

14/32 )واحد بین المللی در لیتر( وتازسمیید داسوپر اکس 4/00 0/00 4/72 4441/4*  

24/02 (مربع ی بدن )کیلوگرم بر مترشاخص توده 2/40 23/74 3/27 403/4*  

12/03 درصد چربی بدن )درصد( 3103 20/30 3/30 442/4*  

.P   < 40/4* تفاوت معنی دار در سطح    

                                                 
1 . Marklund 
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حث ب  

 وC (CRP ) -(، پروتئین واکنشگرSODهدف تحقیق حاضر، مقایسه فعالیت آنزیم آنتی اکسیدانی سوپراکساید دیسموتاز )     

 ورزشکاران بسکتبال نسبت غیر SODکه  دادنشان  های زن با غیر ورزشکاران بود. نتایجبیومارکرهای قلبی و عروقی بسکتبالیست

طور ه ورزشکاران ب نسبت به غیر آنها و درصد چربی بدن CRP  ،LDL ،BMIهای، ولی شاخصداری باالترطور معنیه ورزشکاران ب

کارایی و ظرفیت دستگاه ضداکسایشی و شاخص آمادگی جسمانی در این ورزشکاران افزایش  ،به عبارت دیگرتر است. داری پایینمعنی

ی بدنی و تمرینات ورزشی را در تقویت دستگاه ضداکسایشی و کاهش هانقش فعالیتهای موجود تحقیقات و گزارش یافته است.

و همکاران  2در مطالعه هافمن .(2447و همکاران،  1و کالرک 2447افضل پور، اند )نشان داده عوامل خطرزای قلبی و عروقی بدن

ساله  04تا  34( مردان SOD ،GPXو آنزیم های ضداکسایشی بدن ) TACهفته تمرینات هوازی متوسط بر روی  2( اثر 2447)

 روه کنترل افزایش داشته است )های یاد شده فوق در گروه تجربی نسبت به گنتایج نشان داد که میزان فعالیت  شاخص بررسی شد.

( که به مقایسه 2447و همکاران،  3کونستانتینوستحقیق )در که همسو با نتایج تحقیق حاضر است. اما (، 2447هافمن و همکاران، 

، نتایج پرداختو میدانی  متر رشته دو 144متر با ورزشکاران مرد ماده  044ماده دونده ورزشکاران مرد  SODو  TACهای صشاخ

ی درون سلولی و واکنش هامغایری بدست آمد. این محققین دالیل این نتایج بدست آمده در گروه های تمرینی را به افزایش پاسخ

لب و مغز( در برابر استرس اکسایشی تولید شده در جریان تمرینات به اجرا در آمده و کاتابولیسم های مختلف بدن )کبد، کلیه، قبافت

همچنین نتایج تحقیق حاضر  (.2447و همکاران،  0کونستانتینوس) نسبت دادندها ها و ساختمان دفاعی سلولاجزاء سنتزی پروتئین

فراد ورزشکار از ظرفیت دفاع آنتی اکسیدانی باالتری برخوردارند، همسو ( که نشان دادند ا2443با نتایج تحقیق اریس و همکاران )

ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران با نتایج تحقیق  HDLباال بودن و  LDLنتایج تحقیق حاضر مبنی بر پایین بودن فعالیت است. 

برخی مطالعات کاهش شاخص . ناهمخوان است( 2447و همکاران ) 0( همخوانی، و با نتایج تحقیق چورچ2442پور و همکاران )افضل

که با نتایج پژوهش حاضر ، (2442گجرترد و همکاران، ) با مصرف مکمل گزارش دادند هدنبال تمرین همراه را ب (CRP) پیش التهابی

بدنی منظم و آمادگی های قبلی را مبنی بر آنکه فعالیت ها، گزارش، همخوانی دارد. این یافتهدر ورزشکاران CRP پایین بودنمبنی بر 

اگرچه این کاهش ممکن  .(2447کالرک و همکاران، ) کندتنفسی مطلوب با مقادیر پایه کمتر التهاب همراه است را تائید می -قلبی

ر های التهابی بیشتر باشد تأثیهر قدر مقادیر پایه شاخصکه است با افزایش حجم پالسما مرتبط باشد، اما شواهد موجود از این دیدگاه 

-دست یافته مغایرنتایج  بهلذا پژوهشگرانی که  .(2411، و همکاران گلیسون) کنندحمایت می، تمرین بر این شاخصها نیز بارزتر است

داشته باشد. با  هاها در افراد کمتر از حدی بوده که تمرین بتواند تأثیر بارزی بر آناحتماالً مقادیر این شاخصکه  انددادهگزارش  اند،

و کالرک و  2442پور و همکاران، افضل) دانندنظران رعایت شدت تمرین را برای ایجاد آثار قابل توجه الزم مین، برخی صاحبوجود ای

درصد چربی  و BMI کاهش و max2Voتوان به افزایش میرا  و آثار قابل توجه عوامل به وجود آورنده این تغییرات .(2447همکاران، 

   نسبت داد.افراد  و ترشح کاتکوالمین ها LPLهای کلیدی مثل آنزیم تغییر در میزان ترشح و بدن

 

 گیرینتیجه

افزایش و تقویت سیتم ایمنی و باعث بسکتبال توان نتیجه گرفت که انجام تمرینات خاص بنابراین بر اساس نتایج بدست آمده می     

پوپروتئینی بدن را بدنبال خواهد داشت. لذا انجام دادن تمرینات کاهش پاسخ های پیش التهابی و نیمرخ لی دفاعی بدن شده و متعاقباً

خواهند بیشترین سودمندی را از این رشته ببرند، توصیه خاص رشته بسکتبال به ورزشکاران، مربیان و افراد غیرورزشکاری که می

 ورزشکاران برتری دارند. یکی بر غیرهای فیزیولوژشود، زیرا این افراد از بسیاری لحاظ از نظر وضعیت ضداکسایشی و ظرفیتمی
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