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  چکیده

سلول نقش  ةدهند ست در تخریب برخی از اجزاي تشکیلدهد که ممکن امی هاي آزاد را افزایشتولید رادیکال ،ورزشی فعالیت

-هاي آزاد محافظت میاي وجود دارد که از وي در برابر رادیکالسیستم آنتی اکسیدانی پیچیده ،در بدن موجودات زنده. داشته باشد

رخ لیپوپروتئینی استرس اکسایشی و نیم عیتوض، )TAC( آنتی اکسیدانی تام مقایسۀ ظرفیتارزیابی و  ،هدف از این پژوهش. کند

، )DC( کونژوگهاندي، )MD( آلدئیدغلظت پالسمایی مالون دي، TACبه این منظور . دوندگان سرعت مرد با غیر ورزشکاران بود

 چگالبسیار کم و لیپوپروتئین (LDL( چگاللیپوپروتئین کم، (HDL( چگاللیپوپروتئین پر، )TC( کلسترول تام، )Tg( گلسیریدتري

(VLDL) نتایج حاصل از آزمون . گیري قرار گرفتازهاند  مورد) یکسان دامنۀ سنّی( مرد غیر ورزشکار 14دونده سرعت مرد و  14در

t  مستقل نشان داد بین مقادیرMDA ،DC  وTAC تفاوت معناداري وجود ندارد ،ورزشکاران و غیر ورزشکاران از نظر آماري .

هرچند که این اختالف تنها ، برخوردار بودند HDLبه  LDLو نسبت  TC ،Tg ،LDL ،VLDLتر ز مقادیر پایینهمچنین دوندگان ا

منجر به استرس  دوندگان سرعتهوازي در بی منظّمدهد تمرینات نشان می ،نتایج این مطالعه. )>05/0p( معنادار بود TCدر مقدار 

  . معناداري ندارد تأثیروپروتئینی آنان رخ لیپهمچنین در بهبود نیمشود و اکسایشی نمی

  

 .دوندگان سرعت، رخ لیپوپروتئینینیم، استرس اکسایشی، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام :هاي کلیديواژه
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  ت علمی دانشگاه مازندراناعضو هی. 1

  استادیار دانشگاه مازندران. 2
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A comparison of total antioxidant capacity, oxidative stress status 
and lipoprotein profile in sprint runners and non-athletes 
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Talebi Garekani (Ph.D) 

 

Abstract 
Purpose: Exercise increases the production of free radicals, which may damage a 
number of cell constituents. Organisms have developed a sophisticated antioxidant 
system for protection against free radicals. This study was carried out to compare the 
antioxidant and oxidative stress status and lipoprotein profile of sprint runners and 

non-athlete.  
Methodology: Total antioxidant capacity (TAC), malondialdehyde (MDA), conjugated 
dienes (CD) and Serum lipid and lipoprotein profile (triglycerides, total cholesterol, 
HDL-cholesterol, LDL-cholesterol and VLDL-cholesterol) were measured in 14 male 

sprint runners and in equal number of age-matched non-athletes.   
Results: It was found that the plasma values of MDA, CD and TAC were similar in both 

groups. Athletes showed lower plasma level of total cholesterol (p=0.02). Also 
runners had lower levels of LDL-cholesterol, triglycerides, VLDL-cholesterol and 

LDL/HDL ratio but they were not significant.   
Conclusion: The result suggests that regular anaerobic training dose not lead to 

oxidative stress in sprint runners and also it does not have a significant effect on 
improvement of their lipoprotein profile. 

  
Key words: total antioxidant capacity, oxidative stress, lipoprotein profile, sprint 

runners.  
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  مقدمه

ها یک یا چند الکترون جفت نشده  قادر به حیات هستند که در ساختمان آن ،فعالهاي هاي آزاد گونهرادیکال

یا نیتروژن  هایی که از اکسیژن ورادیکال، دي در بدن وجود داردهاي آزاد متعداگرچه رادیکال. )18( وجود دارد

عنوان  در بدن به ها و تولید آن )18( بیشتري دارند یتاهمدر سیستم حیاتی انسان ) RONS( 1شوندمشتق می

تواند منجر ها میافزایش این رادیکال. )15، 23( دهدروي می منظّمطور  بخشی از متابولیسم طبیعی سلول به

ا در شرایط طبیعی دفاع ؛ ام)17( د و یا عملکرد سلول را تغییر دهدوهاي سالم شسلول 2به آپوپتوز

در واقع بین . )32( آوردجلوگیري به عمل می RONSبار  ها در برابر اثرات زیانی بدن از سلولاکسیدان آنتی

 وضعیتموسوم به ، هاي آزاد در داخل سلول تعادلی دقیق و حساساکسیدانی بدن و تولید رادیکال دفاع آنتی

. )2( عملکرد سلول داردسازي  ی در بهینهسلولی برقرار است که نقش مهم 3اکسیداسیون و احیا یا رداکس

رداکس درون  وضعیتکه نسبت به  هستندبرخوردار  4پیام رسانیهاي بدن پستانداران از مسیرهاي سلول

الو با ایجاد شرایط استرس اکسایشی  اند اسسلول حسدر شرایطی که تولید. شوندمی فع RONSطور به

رداکس سلولی  وضعیتنماید در اکسیدانی غلبه  ستم آنتیگرفته و بر سییابد و یا تولید آن شتاب پیوسته ادامه 

تواند موجب تخریب اکسایشی تداوم این شرایط می. دکنآن اختالل ایجاد می دهی و مسیرهاي سیگنال

، 12( ها را به دنبال خواهد داشتو نهایتاً مرگ تدریجی سلولشوند  میها و پروتئین چربی، اسیدهاي نوکلئیک

. )36( یابدهاي آزاد افزایش میورزشی از جمله شرایطی است که در خالل آن تولید رادیکال فعالیت. )13

 مدتو  شدت) هوازيهوازي در مقابل بی( ورزشی به عواملی همچون نوع تمرین فعالیتدر اثر  RONSتولید 

هاي پژوهش. )18( ها بستگی داردسطح اکسیژن مصرفی و مقدار فشارهاي مکانیکی وارد شده به بافت، آن

توانند از  شوند میهوازي خوانده میورزشی بی فعالیتدهد تمرینات سرعتی که غالباً شده نشان می انجام

خون در  مجددها عبارتند از ایسکمی و انتشار  شوند که برخی از آن RONSاي گوناگون موجب تولید ه راه

ها و متالشی شدن انفجار تنفسی فاگوسیت، دمتابولیسم پروستانوئی، موستاز کلسیموتغییر ه، عضله

افزایش تولید ، فرایندهاي دیگري نیز نظیر افزایش دماي مرکزي بدن. )10، 11، 16( اي حاوي آهنه  پروتئین

اگرچه . )23( هاي آزاد حین ورزش نقش دارندها نیز جملگی در تولید رادیکالاسید الکتیک و کاتکوالمین

در  ،هوازي بسیار استهاي ورزشی بیفعالیتهاي آزاد در اثر ع تولید رادیکالات ما در خصوص مناباطّالع

___________________________________________________________ 
1. Reactive oxygen/ nitrogen species (RONS)  
2. apoptosis 
3. Redox 
4. Signaling Path way 



98 89پاییز و زمستان/ دوازدهمشماره / سال ششم/ نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي پژوهش  

هوازي دارند هاي مختلف ورزشی که ماهیت بیاکسیداسیون و احیا ورزشکاران رشته وضعیتخصوص 

گزارش  2009در سال  1طور مثال اسکوبار و همکارانبه . )17( استدر دسترس و متناقضی ك اند  اتاطّالع

هاي ورزیده موجب افزایش معنادار پراکسیداسیون هوازي در فوتبالیستورزشی بی فعالیتدند یک جلسه نمو

مشابه با نتایج پژوهش فوق نشان داده شده است . )15( اکسیدانی شده استهاي آنتیآنزیم فعالیتلیپیدي و 

در دوندگان سرعت  )سرعت اکثر حدمتر با  150بار دویدن به مسافت  6( هوازيکه یک جلسه تمرین بی

همچنین  ؛نسبت به گروه کنترل شده است )MDA( 2آلدئیدمالون ديموجب افزایش معنادار مقدار پالسمایی 

طور معناداري باالتر  هاي سوپراکساید دیسموتاز و گلوتاتیون پروکسیداز در ورزشکاران بهآنزیم فعالیتمیزان 

ورزشی  منظّمهایی که تمرینات دریافتند که در فوتبالیست 3ن و همکاراناین در حالی است که متی. )25( بود

  . )26( کاهش یافته بود تحرّكنسبت به گروه کنترل بی MDAپس از اجراي آزمون بروس مقدار  ،داشتند

طوالنی  مدتی با حجم باال و در برنامۀ تمرینانجام یک  از آنجا که نشان داده شده استمچنین ه

در تحقیق حاضر  از این رو، )19( جب تخریب اکسایشی سلول شده و هموستاز آن را مختل نمایدتواند مومی

4ت کل آنتی اکسیدانی بدنظرفی )TAC( آلدئید و دو شاخص مهم استرس اکسایشی یعنی مالون دي و

مورد ، سازي پیش از فصل مسابقات آماده ةمتر سرعت در دور 200و  100ندگان در دو) DC( 5کونژوگهان دي

  . ارزیابی قرار گرفت

عبـارتی در   بـه . نقـش دارد  تصـلب شـرائین  نشان داده شده است که استرس اکسایشی احتماالً در

تروزنیک و هم تمایل نسبی این مواد به اکسید آهاي ترواسکلروزیس هم مقدار مطلق لیپوپروتئینآتعیین خطر 

بلکـه بسـیار مسـتعد     ؛ت آتروژنیک باالیی داردا ظرفینه تنه LDLطور مثال  به. )30( است اهمیتشدن حائز 

و یـک   ردنقش آنتی آتروژنیـک دا  HDLاز سوي دیگر . )7( هاي آزاد نیز استرادیکال به وسیلۀاکسید شدن 

 II ـ  apoAو  I ـ  apoAیعنـی   HDLبـه عبـارتی دو پـروتئین اصـلی     . )4، 7( هستنیز  مؤثّرآنتی اکسیدان 

هـاي آن حـاوي   و زیرگـروه  HDLعـالوه بـر آن   . )24( اي دارندشده بسیار شناختهکسیدانی ا هاي آنتیویژگی

گونه  هستند که هیدروپراکسیدهاي لیپیدي پالسما را تخریب و این 3و  1 ـ  ی مانند پاراکسونازهاي مهمآنزیم

ئینی در سـالمت  رخ لیپـوپروت نـیم  مؤثّربه نقش  توجهبنابراین با . )4( نمایدمی جلوگیري LDLاز اکسید شدن 

  . قرارگرفت بررسیرخ لیپوپروتئینی ورزشکاران نیز مورد عروقی در تحقیق حاضر نیم ـ دستگاه قلبی

  

  شناسی تحقیقروش

  هاآزمودنی

___________________________________________________________ 
1. Escobar and et al 
2. Malondialdehyde 
3. Metin and et al 
4. Total Antioxidant Capacity 
5. Conjugated dienes 
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طور داوطلبانه  به) متر 200و 100( سال رشته دو و میدانی 18 ـ 21نفر از ورزشکاران  14در تحقیق حاضر 

 منظّمورزشی  فعالیتسال  3 حد اقلتمامی ورزشکاران . ر قرار گرفتندشرکت کردند که در گروه ورزشکا

دامنۀ مرد سالم که در  14همچنین تعداد . کردندالمللی شرکت میی و بینهاي ملّباشگاهی داشتند و در رقابت

 ر گرفتندورزشی نداشتند نیز در گروه غیر ورزشکار قرا فعالیتگونه  هیچ ۀو سابق ندفوق قرار داشت سنّی

 ۀنداشتن سابق. )گزارش شده است 1ها در جدول ی آزمودنیتودة بدنوزن و شاخص ، قد، میانگین سن(

. ها بودهاي انتخاب آزمودنیدخانیات و الکل از مالك، دارو، مکملعدم مصرف ، هاي قلبی و عروقیبیماري

  . عمل آمدصل مسابقات بهسازي پیش از ف آماده ةدور منظّمها در زمان تمرینات گیريازهاند 

  هاي پژوهشمتغیرگیري ازهاند  گیري خون و روشنمونه

. عمل آمد صبح از ورید جلویی بازو به 8 ـ 9ساعت ناشتایی و بین ساعت  12 ـ 14گیري خون پس از نمونه

درجه  ـ 70هاي بعدي در دماي گیريازهاند  پالسماي آن جدا و جهت، هاي خون بالفاصله سانتریفیوژنمونه

  . نگهداري شد

و  MDAآلدئید از روش اسپکتوفتومتري بر اساس واکنش بین گیري مالون ديازهاند  براي

نانومتر  234با استفاده از روش اسپکتوفتومتري در طول موج  DCمقدار . )29( تیوباربیتوریک اسید استفاده شد

1ت آنتی اکسیدانی تام نیز به روشظرفی. )33( تعیین گردید
FRAP )5 (گیري ازهاند  جهت. تعیین شد

هاي تجاري در دسترس هاي آنزیماتیک و با استفاده از کیتاز روش HDLگلیسرید و تري، کلسترول تام

  :استفاده گردید) Friedewald )1از فرمول LDLگیري ازهاند  براي. استفاده شد

)LDL=total cholesterol ـ )HDL+ triglyceides/5))  

  :)1( از فرمول زیر استفاده گردید VLDLگیري ازهاند  جهت
VLDL= triglyceides/5  

  تجزیه و تحلیل آماري

ها با طبیعی بودن توزیع داده تأییدپس از . استفاده شد میانگین و انحراف معیار ۀاز آمار توصیفی براي محاسب

 tشده بین دو گروه از آزمون گیري ازهاند  هايجهت مقایسه شاخص، اسمیرنف ـ استفاده از آزمون کلموگروف

انجام گرفت و سطح معناداري ) 16نسخه( spss افزار نرمتجزیه و تحلیل آماري با . مستقل استفاده گردید

05/0p< در نظر گرفته شد . 

  هاات بدنی آزمودنیمشخّص. 1جدول 

 هاشاخص                

 
    هاگروه

  )مترسانتی( قد  )کیلوگرم( وزن  )سال( سن

BMI  
کیلوگرم (

  )برمجذورمتر

10/19  ورزشکار  ± 9/1  78/66 ± 70/6  179 ± 9/6  21 ± 54/2  

6/1 ± 20  ورزشکار غیر  28/68  ± 26/7  178 ± 8/6  23 ± 41/4  

___________________________________________________________ 
1. Ferric Reducing Ability of Plasma  
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  هاي پژوهشیافته

در ورزشکاران  DCو  MDA ،یعنی ؛غلظت دو شاخص استرس اکسایشی هاي این پژوهش نشان داد کهیافته

باالتري داشتند ) TAC( اکسیدانی تامت آنتیظرفیهمچنین ورزشکاران . تر استینطور غیر معنادار پای به

  . )2جدول ( هرچند که این اختالف نیز به لحاظ آماري معنادار نبود

  وهشژهاي پاکسیدانی و استرس اکسایشیدر گروههاي آنتیمیانگین شاخص .2جدول 

 هاگروه                          

  

  شههاي پژومتغیر

  رورزشکا
  غیرورزشکار

  
  سطح معناداري

(µmol/L) MDA  59/0 ± 25/0  68/0 ± 18/0  29/0  

(µmol/L) DC  70/0  ± 17/0  63/0  ± 19/0  30/0  

(µmol/ml) TAC  16/6 ± 79/2  87/4 ± 53/1  14/0  

  

در  LDL/HDLنسبت  و Tg ،TC ،LDL ،VLDL مقادیر ،نشان داده شده است 3گونه که در جدول  همان

هرچند که این ، تر استنسبت به غیر ورزشکاران پایین% 15و % 26، %10، %8، %27به ترتیب  ورزشکاران

در بین دو گروه تفاوت معناداري نشان  HDLمقادیر . استمعنادار  TC اختالف به لحاظ آماري تنها در مقدار

  . نداد

  هاي پزوهشمیانگین مقادیر لیپیدي و لیپوپروتئینی در گروه. 3جدول 

 هاگروه                         

 
  رهاي پژوهش یمتغ

  ورزشکار

  

  ورزشکار غیر

  
  سطح معناداري

(mg/dL) Tg 29/115 ± 75/14  71/147 ± 32/15  07/0  
(mg/dL) TC 21/164 ± 88/12  21/178 ± 22/17  02/0  

(mg/dL) HDL 92/43 ± 99/5  50/41 ± 34/4  23/0  

(mg/dL) LDL 36/97 ± 36/14  14/107 ± 90/14  08/0  

(mg/dL) VLDL 05/23 ± 35/6  54/29 ± 26/4  07/0  

LDL/HDL 27/2 ± 53/0  61/2 ± 47/0  07/0  

  

  بحث و بررسی
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حین تمرین و سیستم انرژي  هوازي درو گلیکولیز بی PC ـ ATPهاي مختلف انرژي استفاده از سیستم

سرعت  در تمرینات دوندگان هاي تمرین جهت بازیافت ذخایر انرژياکسایشی در زمان استراحت بین وهله

شود که خود یکی از دالیل ایجاد می فعالبسیار باالي انرژي در عضالت  1متر موجب گردش 200و  100

تواند باال می شدتو با  مدتهمچنین نشان داده شده است که تمرینات کوتاه . )20( استاسترس اکسایشی 

هاي آزاد ود موجب تولید رادیکالاورات در عضله شود که این عمل به نوبه خ غیر آنزیمی منجر به اکسایش

با  هاي استرس اکسایشی دوندگان سرعتبا این حال نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص. )20( گرددمی

در . با گروه کنترل غیر ورزشکار تفاوت معناداري ندارد وجود حجم باالي تمرینات پیش فصل از مسابقات

نسبت به  ،اندهوازي داشتهدهد در افرادي که تمرینات بیشان میی مطالعاتی وجود دارد که نهمین راستا حتّ

هاي تخریب عضالنی و استرس اکسایشی در زمان استراحت و یا پس هاي غیر تمرین کرده شاخصآزمودنی

ها و نتایج مطالعه حاضر شاید در توضیح این یافته. )27، 31( تري داشته استورزشی سطوح پایین فعالیتاز 

رداکس سلولی نقش  وضعیتکرده در حفظ و نگهداري  اکسیدانی افراد تمرین فت بهبود سیستم آنتیبتوان گ

عالوه بر آن که ظرفیت تولید  مدتهوازي در طوالنی چرا که نشان داده شده است تمرینات بی. داشته است

 یدانی عضله نیز شوداکس آنتی وضعیتتواند موجب بهبود دهد میهوازي را در عضله افزایش میانرژي بی

 یابدهوازي افزایش میهاي غیر آنزیمی با تمرینات بینشان داده شده است که غلظت آنتی اکسیدان. )20(

خون در سطح عضالنی که  مجددهاي آزاد ناشی از ایسکمی و انتشار رسد تولید مکرر رادیکالبه نظر می. )9(

. )،9 28( رخ آنتی اکسیدانی نقش داشته باشددر بهبود نیم دهدهاي ورزشی روي میفعالیتدر اثر این نوع 

ا این تفاوت ام ؛ان باالتر از غیر ورزشکاران بودظرفیت آنتی اکسیدانی تام در ورزشکاراگرچه در این پژوهش 

 تظرفیل آن که او: توان به دو نکته اشاره کردبه هر حال در این خصوص می. به لحاظ آماري معنادار نبود

در طور مثال نشان داده شده است  به. استمتفاوت موضوع این سیستم دو  کاراییاکسیدانی و  تم آنتیسیس

ویژه در عضالتی  بافت و به، در خوناکسیدانی  هاي آنتیآنزیم فعالیت اندهوازي داشتهافرادي که تمرینات بی

به این طریق یک عامل محافظتی در برابر و ) 25، 20، 15، 27، 35( یابدشوند بهبود میکه به کار گرفته می

آنزیمی و ( هاآن که امکان دارد که غلظت برخی از آنتی اکسیدان ،دوم. )34( آورداسترس اکسایشی فراهم می

بنابراین ممکن است در این . )17( اکسیدانی تام اثر بگذارد ت آنتیتغییر نماید بدون آن که بر ظرفی) غیرآنزیمی

روي داده باشد که توانسته از ورزشکاران  يي سودمندي در سیستم اکسیداسیون و احیاهاسازگاري ،پژوهش

 . عمل آورد هاي آزاد و استرس اکسایشی متعاقب آن جلوگیري بهافزایش رادیکال

هاي بدنی از گسترش بسیاري از بیماري فعالیتدهد شواهد مستحکمی وجود دارد که نشان می

گیرد که بهبود هاي متعددي صورت میآورد؛ این عمل از طریق مکانیسممل میععروقی ممانعت به ـ قلبی

 فعالافرادي که از نظر بدنی . )14( شودبخشی از آن محسوب می حد اقلرخ لیپیدي و لیپوپروتئینی خون نیم

مطالعات مقطعی از . هستند Tgتر و پایین HDLداراي مقادیر باالتر  تحرّكباشند نوعاً نسبت به افراد کم می

با این وجود . )14( کندورزشی بر لیپیدهاي خون در هر دو گروه زنان و مردان حمایت می فعالیتاثر مطلوب 

___________________________________________________________ 
1. Turnover 
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اتی کمتر و اطّالعهاي مختلف ورزشی رخ لیپیدي و لیپوپروتئینی ورزشکاران رشتهنیم وضعیتدر خصوص 

  . )21، 22، 24( بعضاً متناقضی وجود دارد

در  LDL/HDLو نسبت  Tg ،TC ،LDL ،VLDLپژوهش حاضر نشان داد که غلظت  هايیافته

بیشتر . معنادار بود TCهرچند که این اختالف تنها در مقدار  ،ورزشکاران نسبت به گروه کنترل کمتر بود

 والًتفاوت معم فعالکرده و غیر  افراد تمرین LDLاند بین مقادیر کلسترول تام و نشان داده 1مطالعات مقطعی

ورزشکاران و غیر ورزشکاران  LDLدر این پژوهش نیز بین مقادیر . )6، 8، 14( استك و غیر معنادار اند 

ه البتّ ؛تر بودسطح کلسترول تام در ورزشکاران به طور معناداري پایین ؛ اماتفاوت معناداري مشاهده نشد

و یا ورزشکاران مقادیر کمتري داشته  فعالد دهند کلسترول تام در افرامطالعاتی نیز وجود دارند که نشان می

بدنی بیش  فعالیته در بیشتر این مطالعات گزارش شده است که میزان انرژي مصرفی ناشی از البتّ ؛)3( است

اگرچه در مطالعه حاضر این میزان انرژي در ورزشکاران ارزیابی . )14( کیلو کالري در هفته بوده است 1200از 

شاید فشار متابولیکی ، ها جهت شرکت در مسابقات آن به وسیلۀروزانه  منظّمام تمرینات نشده است اما انج

رخ لیپیدي با مقایسه نیم 2در همین راستا لی و همکاران. الزم جهت کاهش کلسترول تام را اعمال نموده باشد

 تحرّكترل بیمتر با گروه کن 1500وزنه برداري و دوندگان ، کشتی، هاي پرتاب چکشورزشکاران رشته

در  با این حال. باشدمیتر طور معناداري پاییندر تمامی ورزشکاران مذکور به Tgو  TCدریافتند که غلظت 

اکسیدانی و  آنتی فعالیتنسبت به سایر ورزشکاران باالتر بود و  HDLان غلظت گیر کشتیدوندگان و 

پرتاب تمرینات  آنجا که تمرینات کشتی نسبت بهقان بیان داشتند از محقّ. آتروژنیک بیشتري نیز داشت آنتی

ایجاد نموده  HDLرخ تري را بر نیمت هوازي بیشتري دارد تغییرات مطلوب قويبرداري ماهی چکش و وزنه

اعضاي تیم ( رخ لیپیدي ورزشکاران رشته کشتی و والیبالنیز با مقایسه نیم 3و همکاران بنرها . )24( است

طور  به تحرّكدر هر دو گروه ورزشکاران نسبت به گروه کنترل بی TCو  LDL دریافتند که غلظت) یملّ

 HDLاین در حالی است که تنها در ورزشکاران رشته والیبال اختالف معنادار در مقادیر . تر بودمعناداري پایین

را بین  HDLنیز عدم تفاوت معنادار  4کیشالی و همکاران. )21( نسبت به گروه کنترل مشاهده شد Tgو 

در هر دو مطالعه مذکور محققان بیان داشتند که . )22( ان تیم ملی و گروه کنترل گزارش نمودندگیر کشتی

هوازي تمرینات کشتی تحریک الزم را براي افزایش ت بیماهیHDL هبنابراین با . کندنمی القابه نتایج  توج

 رخ لیپیدي و لیپوپروتئینی به نوع رشته ورزشییمرسد بهبود ننظر می مطالعات انجام شده و مطالعه حاضر به

ت هوازي بیشتري هاي ورزشی ماهیاي که هر چه رشتهگونه به، بستگی دارد) هوازيهوازي در مقابل بی(

  . )21( تري برخوردار باشدمطلوب وضعیترخ لیپوپروتئینی از رود نیمانتظار می ،دارند

رخ لیپوپروتئینی و دهد که نیمین مطالعه مقطعی نشان میگونه که مالحظه گردید نتایج ا همان

جز در مقادیر کلسترول تام تفاوت معناداري  غیر ورزشکارساالن هم در مقایسه بادوندگان سرعت  لیپیدي

___________________________________________________________ 
1. Cross- sectional study 
2. Lee et al 
3. Hubner 
4. Kishali et al 
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 منظّمبیانگر آن است که تمرینات  ،بودن شاخص پراکسیداسیون لیپیدي در آنان ترهمچنین پایین. ندارد

فصل مسابقات منجر به ایجاد استرس اکسایشی نخواهد  سازي پیش از آماده ةدر دورعت دوندگان سرورزشی 

  . شد

 
  

  

  منابع
1. Aguilo A, Tauler P, Guix MP, Villa G, Cordova A, Tur JA, Pons A. (2003). Effect of 

exercise intensity and training on antioxidants and cholesterol profile in cyclists. J 

Nutr Bio 14: 319  . 25 ـ 
2. Allen RG, Tresini M. 2000. Oxidative stress and gene regulation. Free Radic Biol 

Med 28 (3):463  . 499 ـ 
3 . Bani Ata A, Mansi K, Aburjai T. (2008). Lipid Profile of Gymnasts of the Jordan 

National Team. Am J Appl Sci 5 (6): 742  . 46 ـ 

4  . Barter PJ, Nicholls S, Rye KA, Anantharamaiah GM, Navab M, Fogelman AM. 

(2004). Antiinflammatory Properties of HDL. Circ. Res 95:764  . 72 ـ 

5  . Benzie IF, StrainJJ. (1996). The ferric reduction ability of plasma (FRAP) as 

measure of antioxidant power: the FRAP assay. Anal Biochem 239:70  . 76 ـ 

6  . Brites F, Verona J, De Geitere C, Fruchart JC, Castro G, Wikinski R. (2004). 

Enhanced cholesterol efflux promotion in well  trained soccer players. Metabolism ـ 

53 (10): 1262  . 67 ـ 

7  . Brites FD, Evelson PA, Christiansen MG, Nicol MF, Basilico MJ, Wikinski RW, 

Llesuy SF. 1999. Soccer players under regular training show oxidative stress but an 

improved plasma antioxidant status. Clinical Science 96: 381  . 385 ـ 

8  . Buyukyazi G. (2005). Differences in blood lipids and apolipoproteins between 

master athletes, recreational athletes and sedentary men. J Sports Med Phys Fitness 

45 (1):112  . 20 ـ 

9  . Cazzola R, Russo  Volpe S, Cervato G, Cestaro B. 2003. Biochemical assessments ـ 

of oxidative stress, erythrocyte membrane fluidity and antioxidant status in 
professional soccer players and sedentary controls. European Journal of Clinical 

Investigation 33: 924  .930 ـ 

10  . Clarkson PM, Thompson HS. 2000. Antioxidants: what role do they play in 

physical activity and health? Am J Clin Nutr 72:637S  . 646S ـ 



104 89پاییز و زمستان/ دوازدهمشماره / سال ششم/ نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي پژوهش  

11  . Cooper CE, Vollaard NBJ, Choueiri T, (2002). Exercise, free radicals and oxidative 

stress. Biochem Soc Trans 30 (2): 280  . 5 ـ 

12  . Dalle  Donne I, Rossi R, Colombo R, Giustarini D, Milzani A. 2006. Biomarkers ـ 

of oxidative damage in human disease. Clin Chem 52 (4):601  . 623 ـ 

13  . Droge W. 2002. Free radicals in the physiological control of cell function. Physiol 

Rev 82 (1):47  . 95 ـ 

14  . Durstine JL, Grandjean PW, Davis PG, Ferguson MA, Alderson NL and DuBose 

KD. (2001). Blood Lipid and Lipoprotein Adaptations to Exercise: A Quantitative 

Analysis. Sports Med 31 (15): 1033  . 62 ـ 

15  . Escobar M, Oliveira MWS, Behr GA, Zanotto  ,Filho A, Ilha L, Cunha GDS ـ 

Oliveira ARD, and Moreira JCF. 2009. Oxidative Stress in Young Football (Soccer) 

Players in Intermittent High Intensity Exercise Protocol. JEPonline 12:1  .10 ـ 

16  . Fehrenbach E, Northoff H. 2001. Free radicals, exercise, apoptosis, and heat shock 

proteins. Exerc Immunol Rev 7:66  .89 ـ 

17  . Finaud J, Lac G, Filaire E. (2006). Oxidative stress: Relationship with exercise and 

training. Sports Med 36 (4): 327  . 58 ـ 

18  . Fisher  Wellman K, Bloomer RJ. 2009. Acute exercise and oxidative stress: a 30 ـ 

year history. Dynamic Medicine 8:1  . 25 ـ 

19  . Gomez  Cabrera MC, Domenech E, and Vina J. (2008). Moderate exercise is an ـ 

antioxidant: upregulation of antioxidant genes by training. Free Radic. Biol. Med. 

44: 126  . 131 ـ 

20  . Hellsten Y, Apple FS, Sjodin B. 1996. Effect of sprint cycle training on activities of 

antioxidant enzymes in human skeletal muscle. J Appl Physiol 81: 1484  ,87 ـ 

21  . Hübner  Woźniak E, Marzena Malara M, Prawecki Z. (2007) Serum lipid profiles ـ 

in competitive athletes. Phys Educ Sport 51: 28  . 31 ـ 

22  . Kishali NF, Imamoglu O, Kaldirimci M, Akyol P, Yildirim K. (2005). Comparison 

of lipid and lipoprotein values in men and women differing in training status. Int J 

Neurosci. 115:1247  . 1257 ـ 

23  . Kostaropoulosia, Nikolaidis MG, Jamurtas AZ, Ikonomou GV, Makrygiannis V, 

Papadopoulos G,. Kouretas D. (2006). Comparison of the Blood Redox Status 

Between Long Distance and Short ـ  Distance Runners. Physiol. Res. 55: 611 ـ   . 16 ـ 



     105 ...رخ لیپوپروتئینی دوندگاناکسیدانی تام، استرس اکسایشی و نیمت آنتیظرفی ۀمقایس

24  . Lee H, Park J E, Choi I, Cho K ـ   H. (2009) Enhanced functional seructural ـ 

properties of high  density lipoproteins from runners and wrestlers compared to ـ 

throwers and lifters. BMB reports 42 (9): 605  . 10 ـ 

25 .  Marzatico F, Pansarasa O, Bertorelli L, Somenzini L, Della Valle G. 1997. Blood 

free radical antioxidant enzymes and lipid peroxides following long  distance and ـ 

lactacidemic performances in highly trained aerobic and sprint athletes. J Sports 

Med Phys Fitness 37:235  . 9 ـ 
26 . Metin M, Gumustas K, Uslu E, Belce A, Kayserilioglu A. 2003. Effect of regular 

training on plasma thiols, malondialdehyde and carnitin concentrations in young 

soccer players. Chin J Physiol 46:35  39 ـ 

27 . Ortenblad N, Madsen K, Djurhuus MS. 1997. Antioxidant status and lipid 

peroxidation after short  .term maximal exercise in trained and untrained humans ـ 

Am J Physiol 272: 1258  . 63 ـ 
28 . Radak Z, Chung HY, and Goto S. (2008). Systemic adaptation to oxidative 

challenge induced by regular exercise. Free Radic. Biol Med 44: 153  . 159 ـ 
29 . Satoh K. 1978. Serum lipid peroxide in cerebrovascular disorders determined by a 

new colorimetric method. Clin Chim Acta 90: 37  . 43 ـ 

30 . Schreier L, Sanguinetti S, Mosso H, Lopez G, Siri L, Wikinski RLW. 1996. Low  ـ 
density lipoprotein composition and oxidability in atherosclerotic cardiovascular 

disease. Clin. Biochem 29: 479  . 487 ـ 
31. Selamoglu S, Turgay F, Kayatekin BM, Gönenc S, Yslegen C. 2000. Aerobic and 

anaerobic training effects on the antioxidant enzymes of the blood. Acta Physiol 

Hung 87 (3):267 73 ـ.  

32 . Sen CK. (2001). Antioxidants in exercise nutrition. Sports Med 31 (13):891  . 908 ـ 

33. Stadler N, Eggermann J, Voo S, Kranz A,Waltenberger J. (2007). Smoking  ـ 
induced monocyte dysfunction is reversed by vitamin C supplementation in vivo. 

Arterioscler Thromb Vasc Biol; 27 (1): 120  . 6 ـ 

34  . Teixeira V, Valente H, Casal S, Marques F, and Moreira P. (2009). Antioxidant 

status, oxidative stress, and damage in elite trained kayakers and canoeists and 

sedentary controls. Int J Sport Nutr Exerc Metab 19: 443  . 56 ـ 

35  . Vincent KR, Vincent HK, Braith RW, Lennon SL, Lowenthal DT. 2002. Resistance 

exercise training attenuates exercise  induced lipid peroxidation in the elderly. Eur J ـ 

Appl Physiol 87:416  . 23 ـ 

36  . Vollaard NB, Shearman JP, Cooper CE. 2005. Exercise  :induced oxidative stress ـ 

myths, realities and physiological relevance. Sports Med 35 (12):1045  . 1062 ـ 



106 89پاییز و زمستان/ دوازدهمشماره / سال ششم/ نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي پژوهش  

 
 

 
  

  

 


