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  آنزیمی غیرهاي  کافیین بر استرس اکسایشی و آنتی اکسیدان تأثیر

  ورزشی فزاینده فعالیتدر پی یک جلسه  

  1دکتر شادمهر میردار

2دیاسر علويسی  

  3علیرضا صفایی کناري

   4دکتر مهدي هدایتی

  چکیده

بررسی اثر کافیین و  ،این پژوهش هدف .دهد می  قرار تأثیررا تحت  ورزشیهاي  فعالیتآنتی اکسیدانی،  مکملکافیین به عنوان یک 

در سرم خون  Eو ویتامین  GSHآنزیمی  غیرهاي  و آنتی اکسیدان) MDA( ورزشی فزاینده بر استرس اکسایشی فعالیتیک جلسه 

که در یک آزمون طرح دوسوکور با مصرف  بودندۀ تربیت بدنی از دانشجویان پسر رشتنفر داوطلب  10ها،  آزمودنی. بود فعالمردان 

ا برگزار شد و هر روز مجزّ 2آزمون در . کافیین یا دارونما بر روي نوارگردان تا رسیدن به واماندگی شرکت کردند mg/kg 5دوز 

ورزشی و مصرف  فعالیتخونی پیش از هاي  نمونه. فتآزمودنی در هر جلسه تحت یکی از شرایط مصرف کافیین یا دارونما قرار گر

پژوهش با استفاده از هاي  یافته. شد آوري جمع) پس آزمون( و بالفاصله پس از قطع آزمون ورزشی) پیش آزمون( دارونما یا کافیین

تحلیل آماري با استفاده  تجزیه و .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت) P > 05/0( معناداري وابسته و مستقل در سطح Tهاي  آزمون

 05/0( در گروه دارونما افزایش معناداري یافت MDAمقادیر ، حاکی از آن بود ،نتایج تحقیق. انجام گرفت SPSS/13.5از نرم افزار 

< P ( در حالی که مقادیرGSH  و ویتامینE ) 05/0به ترتیب < P  005/0و < P( ؛کاهش پیدا کرده بود ا مقادیر امMDA  در

غیر معنادار و معناداري را هاي  به ترتیب افزایش GSHو  Eو ویتامین ) P > 005/0( کافیین به طور معناداري کاهش یافت گروه

 تفاوت معناداري را نشان دادها در بین گروه GSHو  MDAمقادیر ۀ عالوه براین مقایس). P > 05/0و  P < 05/0( نشان دادند

)05/0 < P .( در صورتی که این اختالفر ویتامین براي متغیE به سطح معناداري نرسید )05/0> P.(   

 ساز را کاهش ورزشی وامانده فعالیتمیلی گرم کافیین فشار اکسایشی ناشی از  5رسد، مصرف دوز  می  ی به نظربه طور کلّ     

  .ي داردمؤثّردهد و در تقویت سیستم آنتی اکسیدانی غیرآنزیمی نقش  می 
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  مقدمه

آزاد تا هاي  اگرچه تولید رادیکال. دهد می  آزاد را افزایشهاي  معمول و شدید تولید رادیکال بدنی غیر فعالیت

هاي  گونهآن که اغلب به صورت ۀ روی براي فرایندهاي فیزیولوژیک بدن ضروري است، افزایش بیاي  اندازه

فشار . و فشار اکسایشی را به دنبال دارد استضر م ،براي بدن ،شوند می معرّفی ) ROS( اکسیژنی فعال

قرمز قابل هاي  و گلبولها  ، غشاي سلولDNA ،RNA، لیپیدها، ها اکسایشی از روي آسیب به پروتئین

استقامتی،  مدت طوالنیهاي  فعالیت پس از انجام بیشتر مطالعات بروز فشار اکسایشی). 38، 1( شناسایی است

از سوي ). 43، 42، 13، 5( اند قرار داده تأییدساز را مورد  واماندههاي  فعالیتو  مدت شدید کوتاههاي  ورزش

آنزیمی نظیر کاتاالز، گلوتاتیون پراکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز و آنتی هاي  دیگر، آنتی اکسیدان

محکمی را در مقابل فشار اکسایشی  سدC، و A ،Eهاي  مانند گلوتاتیون، ویتامینآنزیمی  غیرهاي  اکسیدان

توانند مورد  می  به صورت اگزوژنها  اندوژن، آنتی اکسیدانهاي  به غیر از آنتی اکسیدان. دهند می  تشکیل

براي مقابله با اندوژن و اگزوژن خط دفاعی قدرتمندي را هاي  حاد میان آنتی اکسیداناتّ. مصرف قرار بگیرند

آنتی هاي  مکملمصرف  تأثیر ،در بسیاري از مطالعات). 38( آورد می  فرایند فشار اکسایشی در بدن به وجود

ورزشی مختلف درگیر هستند، مورد بررسی قرار هاي  اکسیدانی بر فشار اکسایشی ورزشکارانی که در رشته

 2کلِ و همکاران، )1993( 1میدانی و همکاران( ستگرفته و در این زمینه نتایج ضد و نقیضی به دست آمده ا

 حامدي نیا، )2007( و همکاران 5، بلومر)2006( 4زوپی و همکاران، )2005( 3و بلومر ، گلد فارب)1999(

 . ))1387( مصلحی نجف آبادي و همکاران، )1381(

، ها و نوشابهها  جمله نوشیدنیي از غذِّم در طیف وسیعی از مواد) تري متیل گزانتین 7و3و1( کافیین       

 به وسیلۀمصرفی هاي  مکملنیز در بسیاري از مواد دارویی به کار رفته و در میان  غذاهاي شکالتی و

ورزشی هاي  مورد استفاده است که خواص ارگوژنیکی آن در بسیاري از رشتههاي  مکملورزشکاران، یکی از 

مکانیسم بهبود عملکرد ورزشی با مصرف کافیین به وضوح ). 8،19،34،35، 7( مورد بررسی قرار گرفته است

آدنوزین، کاهش احساس درد عضالنی و هاي  ا چندین احتمال مانند مخالفت گیرندهام ؛اند نشده مشخّص

ها  ات کافیین مانند افزایش رهایی کاتکوالمینتأثیربرخی از ). 35( مفروض استها  افزایش رهایی کاتکوالمین

 خواص ،ناقبا این وجود بسیاري از محقّ ).35،23( تواند در ایجاد فشار اکسایشی دخالت داشته باشد می 

اند دادهه را مورد بررسی قرار بیوشیمیایی این ماد آنتی اکسیدانی کافیین و  و در چندین بررسی خواص

کافیین را به ) 1996( وازاگایام و همکاراند). 30، 28، 12(اند  دادهقرار  تأییدآن را مورد ة عمدهاي  متابولیت

بر طبق . اند کرده معرّفی GSHلحاظ دارا بودن خواص آنتی اکسیدانی و فراوانی در نسوج بدن همتراز با 

هاي  ي در مقابل رادیکالة مؤثّرکافیین بازدارند، میلی موالرهاي  ن در غلظتاقاین محقّهاي  یافته

مطالعات اندکی خواص آنتی اکسیدانی یا پراکسیدانی  با این وجود. است هیدروکسیل، پراکسیل و سوپراکسید
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و  1در این زمینه به اولسیناها  جدیدترین بررسی. اند دادهورزشی را مورد بررسی قرار هاي  فعالیتدر  کافیین

و  MDAمیلی گرم کافیین بر  5دوز  تأثیر محقّقین،این . شود می  مربوط 2008 و 2006هاي  همکاران در سال

کارسنج را مورد بررسی قرار ۀ بر روي دوچرخ فعال آزمودنی مرد غیر 20پالسمایی  Cو  A ،Eهاي  ویتامین

ا براي تحقیق سال ام ؛ساز بود پروتکل تمرین مورد استفاده، از نوع آزمون وامانده 2006در تحقیق سال . دادند

نتایج در . انجام شد 2استیتـ  به صورت استیدي دقیقه 30 مدتبه  Vo2maxدرصد  75با  فعالیت 2008

ا ام ؛میلی گرم کافیین آشکار نساخت 5آنتی اکسیدانی یا پراکسیدانی را با مصرف دوز  تأثیرهیچ  2006سال 

 هاولسینا و همکاران به افزایش فشار اکسایشی با این دوز مصرفی از کافیین اشار 2008نتایج تحقیق سال 

در رژیم غذایی روزانه افراد وجود دارد و با  پرمصرف معموالًة از آنجا که کافیین به عنوان یک ماد. کند می 

چنان به  همها  به نتایج متناقض دو تحقیق اخیر، وجود ابهامات در این زمینه به دلیل اندك بودن بررسی توجه

میلی گرم  5مصرف دوز ، خ به این پرسش بودبنابراین تحقیق حاضر به دنبال پاس. ت خود باقی استقو

و آنتی ) شاخص پراکسیداسیون لیپیدي( MDA ي برتأثیرساز چه  وامانده فعالیتکافیین و انجام یک جلسه 

  دارد؟ فعالسرمی در مردان  Eو ویتامین  GSHغیرآنزیمی هاي  اکسیدان

  

  شناسی تحقیق روش

ۀ رشت پسر نفر از دانشجویان 70آماري این تحقیق را ۀ جامع. تجربی بود نیمههاي  این تحقیق از نوع پژوهش

، اي سه جلسه تمرین سال و هفته 26تا  22ی سنّة در محدود ورزشیۀ سال سابق 2 اقل حدبا تربیت بدنی 

تربیت بدنی با میانگین ۀ نفر دانشجوي پسر داوطلب رشت 10آماري پژوهش شامل ۀ نمون .دادند می تشکیل

سالمتی بر اساس نیازهاي طرح ۀ نام به پرسش توجهبا  بودند که 176 ± 4/ 6 و قد 7/72 ± 5/8وزن 

 انجام هر گونهبر اساس دستورالعمل کتبی از ها  آزمودنی. انتخاب شدند پژوهشی و نیز اجراي آزمون بروس

غذایی  ساعت و مصرف مواد 72ل اي مکم تغذیههاي  ورزشی شدید و یا مصرف هر گونه فراورده فعالیت

  .ساعت قبل از برگزاري آزمون اصلی منع شدند 24داراي خواص آنتی اکسیدانی و حاوي کافیین 

 5گروه دوز  روز، در قالب گروه دارونما، و 5زمانی ۀ روز جداگانه با فاصل 2شرایط در  2سپس این افراد تحت   

 . ت کردندمیلی گرم کافیین در آزمون شرک

 ۀکارشناس آزمایشگاه اخذ و به منظور تهی به وسیلۀ خونی قبل و پس از اجراي آزمون ورزشیهاي  نمونه  

 آزمون، دارونما گیري پیش بعد از انجام خون. سانتی گراد نگه داري شدۀ درجـ  20سرم سانتریفیوژ و در دماي 

 یک ساعت قبل از آزمون دادهها  وکور به آزمودنیتصادفی با روش دوس کافیین به صورت کامالً و) نشاسته (

 بود، زمان برگزاري آزمون پس از صرف صبحانه. همراه با آب صورت گرفت مصرف کافیین و دارونما. شد

پس از عمل گرم کردن به اجراي آزمون ها  آزمودنی. در صبح آغاز و قبل از ظهر به اتمام رسیدها  آزمون

هاي  خون براي سنجش غلظتهاي  نمونه. سیدن به واماندگی پرداختندبروس بر روي نوار گردان تا ر

 

1 .Olcina 
2 . steady-state 
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گیري پراکسیداسیون  به منظور اندازه  MDAغیر آنزیمی و هاي  به عنوان آنتی اکسیدان GSHو  Eویتامین

  . لیپیدي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

  

  آماريهاي  روش

گروهی  آزمون درون آزمون و پس پیش ۀوابسته و مستقل براي مقایس tپژوهش با استفاده از آزمون هاي  یافته

در  SPSS 13.5افزار  براي تجزیه و تحلیل آماري از نرم. گروهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برون

  .استفاده شد EXCELبراي رسم نمودارها از نرم افزار و p >0/ 05سطح 

  

  هاي تحقیق یافته

 16/3میکرومول به  9/3کافیین از ة کنند در گروه مصرف MDAمیانگین تغییرات  ،1به مقادیر نمودار  توجهبا 

تغییرات این  ،ا در گروه دارونماام؛ بود ردرصدي در این متغی 97/18میکرومول رسید که بیان گر کاهش 

میکرومول  75/3میکرومول به  35/3از ها  آن MDAزیرا میزان  ؛درصدي بود 94/11شاخص گویاي افزایش 

  . افزایش یافت

  
  )µM( بر حسب MDAمیانگین مقادیر  ـ 1نمودار

   

کافیین، کاهش معناداري در مقادیر پس آزمون نسبت  mg/kg 5دهد با مصرف  می  نشان 1مقادیر جدول   

نیز حاکی  نماوگروه دارۀ مقایس ).=P/ 001( آمده است وجود ه ر مالون دي آلدهید بآزمون متغی به مقادیر پیش

 عالوه براین بررسی ).=P/ 023( تفاوت معناداري ایجاد شد MDAآزمون  پیش آزمون و است در مقادیر پس

  ).=p/ 0001( مستقل نشانگر اختالف معناداري در میان گروه دارونما با گروه کافیین بود T نتایج آزمون
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   MDAوابسته و مستقل در میانگین تغییرات  Tنتایج آزمون  ـ  1جدول 

   آماره      

  گروه
  سطح معنا داري  خطاي استاندارد  ها میانگین اختالف

  001/0  16/0  741/0*) (   کافیین

  023/0  143/0  397/0*) (   دارونما

  0001/0  277/0  139/1*) (   گروه 2میانگین اختالف 

  

میلی گرم بر دسی  64/12گروه کافیین از هاي  آزمودنی GSHمیزان شود  می  مالحظه 2با مراجعه به نمودار   

ا در گروه ام؛ درصدي است 33/6میلی گرم بر دسی لیتر افزایش یافت که بیانگر افزایش  44/13لیتر به 

میلی گرم  92/12از ها  آن GSHزیرا میزان  ؛درصدي است 87/3تغییرات این شاخص گویاي کاهش  ،دارونما

  .میلی گرم بر دسی لیتر کاهش یافت 42/12به بر دسی لیتر 

کافیین، کاهش معناداري در مقادیر پس  mg/kg 5با مصرف ، دهد می  نشان 2چنین مقادیر جدول  هم  

گروه  GSHآزمون  ا مقادیر پسام ؛)=P/ 032( آمده است به وجود  GSHآزمون  آزمون نسبت به مقادیر پیش

در حالی که نتایج آزمون ). =P/ 113( تفاوت معناداري را آشکار نساخت آزمون دارونما نسبت به مقادیر پیش

ة کنند گروه دارونما با گروه مصرف GSHمقادیر دار  معنا د اختالفیؤم ،آماري در بررسی تفاوت بین دو گروه

  ).=p/ 019( بود کافیین

  

  GSHتغییرات  وابسته و مستقل براي میانگین Tنتایج آزمون  ـ  2جدول 

  آماره      

  گروه
  سطح معنا داري  خطاي استاندارد  ها میانگین اختالف

  032/0  319/0  806/0*) (   کافیین

  113/0  288/0  507/0  دارونما

  019/0  528/0  313/1*) (   گروه 2میانگین اختالف 

  

  



130 90بهار و تابستان / شماره سیزدهم/ سال هفتم/ نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي پژوهش  

 
  ت مصرف کافیین و در وضعیmg/dl (( بر حسب GSH میانگین مقادیر ـ  2نمودار 

  دارونما قبل و پس از اجراي آزمون 

    

 61/10در گروه کافیین از  Eمیانگین تغییرات ویتامین ، نشان داده شده است 3همان طور که در نمودار        

درصدي در این گروه  09/0ر افزایش بسیار اندك گافزایش یافت که بیانمیکروگرم بر میلی لیتر  62/10به 

 Eویتامین زیرا میزان  ؛بود درصدي 4/5رونما تغییرات این شاخص گویاي کاهش در حالی که در گروه دا .بود

  .کاهش یافت میکروگرم بر میلی لیتر 12/10به  میکروگرم بر میلی لیتر 7/10از ها  آن

  

  
  در دو شرایط مصرف کافیین و دارونما) g/mlitµ( برحسب Eمقادیر ویتامین  ـ  3نمودار 
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کافئین، افزایش غیرمعناداري در مقادیر  mg/kg 5 دهد با مصرف می  نشان 3ة مقادیر جدول شمار       

آزمون  ا مقادیر پسام ؛)=P/ 96( آمده است وجود ه ب Eویتامین آزمون  آزمون نسبت به مقادیر پیش پس

). =P/ 001( تفاوت کاهشی معناداري را ایجاد کرد ،آزمون در گروه دارونما نسبت به مقادیر پیش Eویتامین 

کافیین مشاهده  mg/kg 5 ةکنند میان گروه دارونما با گروه مصرف Eویتامین اختالف معناداري در مقادیر 

  ).=p/ 215( نشد

  

   Eویتامین هاي  مستقل میانگین اختالف وابسته و Tنتایج آزمون  -3جدول 

  آماره      

  گروه
  سطح معنا داري  خطاي استاندارد  ها میانگین اختالف

  957/0  181/0  01/0  کافیین

  001/0  111/0  572/0*) (   دارونما

  215/0  366/0  465/0  گروه 2میانگین اختالف 

  

  گیري بحث و نتیجه

ة کنند سرمی در گروه مصرف MDAدرصدي مقادیر  94/11تحقیق فعلی مبنی بر کاهش معنادار هاي  یافته

این . همخوانی ندارد) 2008، 2006( اولسینا و همکارانهاي  ساز با یافته انجام آزمون واماندهکافیین پس از 

آزمودنی مرد  20پالسمایی  Cو  A ،Eهاي  و ویتامین MDAمیلی گرم کافیین را بر  5دوز  تأثیرقان محقّ

روز جداگانه با  2در  در این تحقیقات آزمون. کارسنج را مورد بررسی قرار دادندۀ بر روي دوچرخ فعالغیر

میلی گرم  5بعدي دوز ۀ ل دارونما مصرف کردند، و در جلساوۀ در جلسها  روز برگزار شد که آزمودنی 3ۀ فاصل

پالسمایی در هیچ یک از این  MDAبا مصرف کافیین مقادیر . کافیین را به همراه آب مصرف کردند

برخی  ،تحقیق فعلی در سرم خون صورت گرفته است هاي ي گیر اگرچه اندازه. تحقیقات کاهشی را نشان نداد

رسد  می  به نظر). 2( مستقیم وجود داردۀ سرم و پالسما رابط MDAمیان تغییرات  دهد، می  نشانها  از بررسی

گذار بر تأثیرروزهاي برگزاري آزمون از عوامل مهم ۀ و فاصلها  ، تعداد آزمودنیها سطح آمادگی بدنی آزمودنی

قابلیت آنتی اکسیدانی بدن  ،م ورزشیمنظّهاي  فعالیتبا انجام . یقات با تحقیق فعلی باشدنتایج این تحق

در ). 27( رود می  مورد نیاز براي ظهور عالیم وقوع فشار اکسایشی باال شدت ؛ از این رو)37( یابد می  افزایش

ظهور برخی از عالیم وقوع ، اند خصوص فواصل برگزاري آزمون برخی از تحقیقات به این نکته اشاره کرده

به این  توجهبا ). 11( فشار اکسایشی ممکن است تا چندین روز بعد از انجام آزمون ورزشی ادامه داشته باشد

روز در نظر گرفته شده در  3ۀ با فاصلۀ روز در نظر گرفته شده در تحقیق فعلی در مقایس 5ۀ فاصل ،نکته

کمتري بر نتایج آزمون بعدي بر جاي  تأثیررسد  می  به نظر) 2008ـ 2006( تحقیقات اولسینا و همکاران

 MDAچنین نتایج تحقیق فعلی تفاوت معناداري را میان گروه تجربی و دارونما براي مقادیر  هم. گذاشته است
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در گروه دارونما نیز با انجام آزمون . همسو نیست) 2006( اولسینا و همکارانهاي  به ثبت رساند که با یافته

سرمی به طور معناداري افزایش یافت که با نتایج بسیاري از تحقیقات هم خوانی  MDAساز مقادیر  اندهوام

  ). 46، 40، 37، 35، 27، 19، 18، 3، 2، 1( دارد

دي در استرس اکسایشی و به دنبال آن در فرایند پراکسیداسیون لیپیدي ی عوامل متعدبه طور کلّ         

، 3( سن: این عوامل عبارتند از. تواند نتایج تحقیقات را از یکدیگر متمایز سازد می  این عوامل، دخالت دارند

20(ت، جنسی )ت، )41(ها  ، پاسخ متفاوت بافت)33، 31( م قبلی، تمرین منظّ)40( ، آمادگی هوازي)39، 15شد 

، 22، 15، 14، 1( غذاییهاي  مکمل، تغذیه و دریافت )3( ضد اکسایشی ، فقر مواد)32، 24، 23، 3(فعالیت 

سرمی  MDAبه رغم این که نتایج تحقیق فعلی کاهش معناداري را در مقادیر ). 9، 6( و نوع تمرین) 45، 44

بیشتري در این هاي  ا به بررسیام ؛ساز آشکار ساخت وامانده فعالیتمیلی گرم کافیین و انجام  5با مصرف 

ورزشی هاي  آنتی اکسیدانی در ورزشکاران رشته مکملعنوان یک  بتوان نقش کافیین را به زمینه نیاز است تا

  .تري قرار داد مورد تجزیه و تحلیل دقیق، ورزشی شدید درگیر هستندهاي  فعالیتهوازي و کسانی که در 

درصدي را در گروه تجربی آشکار ساخت که به  33/6نتایج تحقیق جاري افزایش  GSHبراي مقادیر          

 GSHچنین اختالف معناداري میان گروه تجربی و دارونما در مقادیر  هم). P > 05/0( اري رسیدسطح معناد

 به نظر. ق، تحقیق مشابه در این زمینه یافت نشدمحقّهاي  فانه در بررسیسأمت). P > 05/0( به دست آمد

کافیین پس از  mg/kg 5با مصرف اي  به طور برجسته GSHرسد سیستم آنتی اکسیدانی غیرآنزیمی  می 

ات کافیین را بر تأثیر ،ورزشی علوم غیرۀ در شاخها  ه بررسیالبتّ. شود می  ساز تقویت آزمون ورزشی وامانده

GSH  اثر ) 1994( 1به عنوان مثال فرگ و ابدل مگوید. اند و به نتایجی اشاره کرده اند دادهمورد مطالعه قرار

تحت درمان با هاي  تاتیون کبد و پراکسیداسیون لیپیدي در موشدوز و ترکیب کافیین با استامینوفن را بر گلو

میلی گرم کافیین به  100یی که ها خود گزارش کردند موشهاي  یافته در، مورد مطالعه قرار دادند تئوفیلین

میلی گرم تئوفیلین با ازاي هر کیلوگرم وزن بدن  50به تنهایی و هم زمان با  ازاي هر کیلو گرم وزن بدن

در اولی ، درصد کاهش یافت 5/35و  5/22به ترتیب به میزان ها  کبدي در آن GSHردند، سطوح مصرف ک

هاي  چنین بررسی هم). P>01/0و  P < 05/0به ترتیب ( ا براي شرایط دوم معنادار بودام ؛معنادار غیر

کافیین در مقابل آسیب اکسایشی ة آنتی اکسیدانی بالقو فعالیتبه منظور تعیین ) 1996( و همکاران 2دوازاگایام

 ا قابلیتام است؛ ت آنتی اکسیدانی کافیین و گلوتاتیونحاکی از مشابهت قابلی ،کبد موشهاي  در میکروزوم

 ؛درصد افت کرد 87/3به میزان  GSHدر گروه دارونما، مقادیر . بود تر قوي اسید آسکوربیک به طور معناداري

113/0( ا به سطح معناداري نرسیدامP= .(و همکاران 3ویگوییهاي  این یافته در توافق با یافته )1993( ،

 ، گلدفارب و بلومر)2005( الوکدا و همکاران، )2001( ، اینال و همکاران)1999( و همکاران 4الکسونن

  . در پالسما و سرم خون مورد بررسی قرار گرفتند، قرار دارد )1385( و محمود آبادي) 2005(

 

1 .Farag and Abdel-Meguid 
2 . Devasagayam 
3 . Viguie 
4 . Laaksonen 
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اکسایشی هاي  معتقدند، بعضی از محصوالت واکنش) 2002( و همکاران 1نظیر کوپر محقّقینبرخی از        

ممکن است به طور مستقیم بعد از تمرین ورزشی افزایش نیابند و با گذشت چندین روز بعد از تمرین ورزشی 

گرچه مقادیر نشان دادند ا) 2005( که الوکدا و همکاران، این در حالی است. به سطوح بیشینه دست یابند

GSH  تبالفاصله پس ازالیبیشینه بر روي نوارگردان به طور معناداري نسبت به سطح پایه در زمان  فع

بیشینه نسبت به زمان استراحت تغییر  فعالیتا پس از گذشت یک ساعت از ام ؛یابد می  استراحت کاهش

نیز در ) 1993( ویگویی و همکاران. است بازیافت کاملة دهند نشان امر، این، دهد معناداري را نشان نمی

احیا  ـ ورزشی در وضعیت اکسیداسیون فعالیتخود به هیچ شاهدي از آثار پایدار یا تجمعی ناشی از هاي  یافته

قرمز پس از یک هاي  گلبول GSHدریافت که میزان ) 1385( چنین محمود آبادي هم. خون دست نیافتند

هاي  رسد فواصل روز می  به نظر. گردد می بر فعالیتریباً به سطح قبل از تق فعالیتساعت استراحت در پی 

 تأثیر GSHة گیري شد بود که نتوانست بر مقادیر اندازهاي  برگزاري جلسات آزمون در این تحقیق به اندازه

  . بگذارد

کافیین  mg/kg 5 با مصرف دوز Eافزایش بسیار کمی را در مقادیر ویتامین  ،این تحقیقهاي  یافته        

در ضمن میان گروه ). P < 05/0( به سطح معناداري نرسید، دهد می  ساز نشان پس از آزمون ورزشی وامانده

با . همسو است) 2006( اولسینا و همکارانهاي  مد که با یافتهادارونما و تجربی اختالف معناداري به دست نی

ساز در  با انجام آزمون وامانده Eمقادیر ویتامین ، در گروه تجربی انتظار بر این بود MDAبه افت مقادیر  توجه

 2به همین دلیل پاورز و جکسون . ا نتایج تحقیق این گونه نبودام ؛این گروه افزایش معناداري پیدا کند

ش در کنار هم بهتر است از چند رو ،خود عنوان کردند در مطالعات فشار اکسایشیهاي  در گزارش) 2008(

در این تحقیق از . استفاده شود تر تغییرات ناشی از فشار اکسایشی در بدن دقیق گیري نتیجهبراي بررسی و 

سرمی هاي  گیري آنتی اکسیدان اندازهها  روش در برآورد فشار اکسایشی استفاده شده است که یکی از آن2

GSH  و ویتامینE مقادیر  گر فشار اکسایشی شاملنشان هاي  بود و دیگري ارزیابی مولکولMDA بود.  

درصد کاهش داد که به  4/5سرمی را به میزان  Eساز مقادیر ویتامین  ورزشی وامانده فعالیتدر گروه دارونما   

، اولسینا و )2005( این یافته در توافق با نتایج تحقیقات آگویلو و همکاران). P>005/0( سطح معناداري رسید

  . قرار دارد) 2009( تیکزري یا و همکارانو) 2006( همکاران

ي رایج در رژیم غذایی افراد غذِّم به این که کافیین یکی از مواد توجهدر پایان الزم به ذکر است با        

استقامتی و قدرتی هاي  فعالیتورزشکار و غیر ورزشکار است و از سوي دیگر بسیاري از ورزشکاران که در 

به  .کنند می  مصرف مکملآن را به صورت  ،همندي از خواص ارگوژنیکی این ماد بهره جهت، درگیر هستند

علوم ۀ بررسی خواص پراکسیدانی یا آنتی اکسیدانی کافیین در زمینۀ لحاظ کمبود منابع تحقیقی در زمین

  .وجود دارد ورزشی، هم چنان نیاز انجام مطالعات بیشتر در این زمینه

  

  
 

1 . Cooper 
2 . Powers and Jackson 
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  گیري نتیجه

فعالیت کافیین یک ساعت قبل از انجام  mg/kg 5ن تحقیق حاکی از آن است که مصرف دوز نتایج ای

آنزیمی  دهد و سیستم آنتی اکسیدانی غیر می  ورزشی را کاهش فعالیتفشار اکسایشی ناشی از ، ساز وامانده

  .شود می  ی تقویتتوجهبدن نیز به میزان قابل 

  

 منابع
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