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  دهيچک
ـ  رزو.شـود  يو ميداتي بدن منجر به استرس اکسيداني اکسيع آنتستم دفاي سيکال آزاد و اجزايد رادين تولي عدم تعادل ب  :نه و هدف  يزم  از يکـ ين ي

ن بر ي با رزويک وهله مکمل سازين اثر يين مطالعه تعي هدف از ا. آزاد را کاهش دهديها کاليد راديتواند تول ي است که مياهي گ يها ندهيضداکسا
 .باشد يبال زن نخبه ميکنان واليازناز در بين کيسموتاز و کراتيد دي تام، سوپراکسايشيت ضداکسايظرف

م يتقس) الکتوز( ن و دارونماي با رزوي نفر به دو گروه مکمل ساز۲۰  است که در آن تعداديتجربباليني  ييک کارآزماين پژوهش يا :يبررسروش 
 بعـد از ناهـار بـه    وهلـه ک ي درش ين در گروه آزمايمصرف مکمل رزو  . انجام شد  ينات اختصاص ي تمر ي  ن در مرحله  ي با رزو  يمکمل ساز . شدند

ـ  يليم ۴۰۰ بعد از ناهار به صورت کپسول وهلهک يدر ز يدر گروه کنترل ن ) الکتوز(  مصرف دارونما   و يگرم يليم ۴۰۰صورت کپسول    .  بـود يگرم
ـ  رزو مکمـل ک وهلـه يدر ش يها در گروه آزما ي گرفته و سپس آزمودن ي خون ي  ش آزمون نمونه  ي طرح از دو گروه در پ      يقبل از اجرا   ن و گـروه  ي

  .  انجام شديساعت بعد از مکمل ساز ۲۴ دوم يريگ نمونه.  کردندافتيدرکنترل دارونما 
کنان يباز در  سرمنازين کيو کاهش کرات تام يشيت ضداکسايظرفدار  يمعنش  يافزا ن موجب يکه مصرف مکمل رزو   از آن بود     يج حاک يا نت :ها افتهي

  . )>P ۰۵/۰( شدنخبه زن بال يوال
 يدانياکس ي آنتيها تواند همزمان با بهبود شاخص يمن يافت مکمل رزويشنهاد کرد که دريتوان پ ي حاضر مي  مطالعهيها افتهي اساس بر :يريگ جهينت

  .ر ورزشکار کمک کند بهتيکاوري و احتماال به ردي نمايريشگيد پين شدي متعاقب تمريب عضالنياز آس
  ، زن نخبهويداتيدان، استرس اکسياکس ي، آنتمکملبال، ي وال:يدي کلگانواژ
  

  مقدمه
ــ نيتــر مهــم از يکــي امــروزه         يورزشــکاران يهــا ينگران

 بـروز  احتمـال  پردازنـد  يم يورزش مختلف يها تيفعال به که
  از اعـم  بـدن  مختلـف  يهـا  دسـتگاه  بـه  ها بيآس و اختالالت

ــ ــيا تميس ــتگاه ،يمن ــصب دس ــتگاه ،يع ــت دس ــضالن باف    يع
  
  
  
  

  
  يهـا  کـال يراد ريتـاث  تحـت  بدن مختلف يها اهدستگ. باشد يم

 عملکردشـان  مـواد  نيا ديتول ي  واسطه هب و رنديگ يم قرار آزاد
 توانند مي و هستند سمي بسيار ها راديكال انواع. شود يم مختل

ــ ــرعته ب ــا س ــر ب ــول اكث ــاي مولك ــر ه ــلول در حاض ــا س   ه
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 بر اساس . دهند واكنش) ها  پروتئين و ها چربي اسيدنوكلئيك،(
 ايجاد سلولي صدمات اصلي هدف ي،يغشا هاي چربي شواهد

 يناش يها بيآس ).۱( هستند اكسيژن هاي يكالدرا توسط شده
ـ د بنيد و پرفشار که همراه با تول      ينات شد ياز تمر   آزاد يهـا  اني

). ۲( شود ي منجر م  يشيت به بروز استرس اکسا    ياست، در نها  
 يهـا  تيم فعال پس از انجايشيشتر مطالعات بروز فشار اکسا    يب

د کوتـاه مـدت و      ي شـد  يهـا  ، ورزش ي مدت اسـتقامت   يطوالن
ـ  وامانـده سـاز را مـورد تا        يهـا  تيفعال  ).۳( انـد  د قـرار داده   يي

د و ظهـور    يـ ن تول يک عدم تعادل ب   ي نشانگر   يشياسترس اکسا 
ـ ولوژيستم ب ي س ييژن و توانا  يکال آزاد اکس  يانواع راد   يک بـرا  ي

ت ين وضـع  يدر ا . ها است  م آثار مخرب آن   يا ترم ي و   ييزدا سم
ـ  و يـي زدا  سـم  يک بـرا  يولوژيستم ب ي س ييتوانا م آثـار  يا تـرم ي

ـ  ن يژن به قـدر کـاف     يکال آزاد اکس  يمخرب انواع راد   ست لـذا   ي
 بـدن را بـه      يها ا ارگان يو به سلول، بافت     يداتي اکس يها بيآس

ت يد هنگام فعال  ي تنفس شد  يياز سو  ).۴( دنبال خواهد داشت  
تواند  يکال آزاد همراه است که م يد راد يش تول ي، با افزا  يورزش
، ي استرسـ يها  بدن و باال رفتن سطح هورمون     يش دما يبا افزا 

د يش تول ي افزا ي سه راه اصل   .)۵( ابديش  ي افزا يشتريزان ب يبه م 
 :از عبــارت .له ورزش وجــود دارديوســ ه آزاد بــيهــا کــاليراد

 ۲۰ تـا    ۱۰ژن را   يتواند مـصرف اکـس     ي م ي استقامت يها ورزش
ژن ي درصـد اکـس    ۲حدود  . ش دهد ير حالت استراحت افزا   براب

ن يبنابرا. شود يکال ميد راديل به سوپراکساي در بدن تبد  يتنفس
شتر مـواد   يـ ون ب يداسيجـه اکـس   ي و در نت   ياز به انـرژ   يش ن يافزا
ژن به  يان اکس يشتر شدن جر  ي در خالل ورزش موجب ب     ييغذا

له يوسـ  هژن ب يش مصرف اکس  يافزا. شود يها م  يتوکندريدورن م 
ـ  انتقـال ه   يمعنا ها به  يتوکندريم  ي  رهيـ شتر بـه زنج   يـ دروژن ب ي

 آزاد يها کاليشتر رادين احتمال نشت بيانتقال الکترون و بنابرا 
ــنظ ــر ري ــساي شهي ــد از اي سوپراک ــن زنجي ــ( رهي ــو هب ژه از ي
ـ البتـه در خـالل ورزش س      . استرون  يبه ب ) Cتوکروميس ستم ي

 يها مير آنز ينظ يميستم آنز ي بدن، به خصوص س    يشيضداکسا
CAT  ،GPX   و SOD هـا   کالين راد ي در مهار ا   يقش مهم ن

ـ راه دوم تول   .)۶( دارند ن ورزش ي آزاد در حـ يهـا  کـال يد راد ي
شتر يـ ع بيـ سـت کـه بـا توز   اه و روده ي مثل کبد، کل  ييها ارگان

ـ  بيخون به عضالت جهت کار عـضالن      ک يـ شتر در ورزش، ي
 ي در نـواح   يب نس يکم خون . کند ي را تجربه م   يپوکسيط ه يمح

ـ  ممکن است باعث رها شـدن و فعـال شـدن س    يياحشا ستم ي
م محدود شـده در غـشا       يک آنز يکه  " دازين اکس يگزانت"يميآنز

 بـشود " دازي اکـس NADPH"ستم يـ  سيز فعال سازياست و ن  
ــفعال .)۷( ــت اي ــن سي ــا  ستمي ــنهادر ه ــت از طري ــق تولي د ي

 ي اجـزا  يشيـ ب اکسا يـ شتر منجر بـه تخر    ي آزاد ب  يها کاليراد
منجـر بـه    داز،  ين اکس يت گزانت ي مثال فعال  يبرا. شود ي م يسلول

. )۸(شـود     مـي دروژن  يـ داز و ه  ي سوپراکـس  يها کاليرادتوليد  
ـ د ا يباالخره راه سوم تول    هـا و ماکروفازهـا    ليـ ن مـواد نوتروف  ي

م ي بدن جهـت تـرم  يمي و ترمي التهابيها هستند که در واکنش  
ـ ا.  دارنـد  ده در خالل ورزش، دخالـت     يب د ي آس يها بافت ن ي
ـ  تول يا بر يا ز منبع بالقوه  يمواد ن    آزاد هـستند   يهـا  کـال يد راد ي

کال آزاد کـه  ين بردن رادي از بيبه هر حال بدن انسان برا      .)۶(
 يها ستمي دارد که س   ي متعدد يها رد، راه يگ يبه سرعت شکل م   

 دفـاع  يهـا  ستمي از سيبات متعددي ترک.اند  از آن جمله   يميآنز
اب به عنوان بخش مکمل    ي و عناصر کم   ين به مواد معد   يميآنز

عنـوان   به. از دارند تا بتوانند درست عمل کننديساختمان خود ن 
ا منگنــز و يــ، مــس ي بــه روSODکاتــاالز بــه آهــن، مثــال 
ـ  يبنابرا. وم وابسته استيون به سلن يگلوتات رود کـه   ين انتظـار م

 دفـاع   يهـا  ستميـ ب بـه س   ي باعـث آسـ    يين مواد غذا  يکمبود ا 
ـ   ي ترک گـر ي د ياز طرف . د شو يميآنز  درون  يدانياکـس  يبـات آنت

ب يهـا باعـث کـاهش آسـ     ها و سلول   ا در بافت  يگردش خون   
تـوان بـه    يبات مين ترکيان ا يشوند و از م    ي آزاد م  يها کاليراد
ـ  و نEو C  يهـا  نيتامي کاروتن، و-بتا  کـه از  ،نيپـوگزانت يز هي

د حاصـل   ينـات شـد   ين منوفسفات هنگام تمر   ي آدنوز ي  هيتجز
ـ ها در ا   دانياکس يت آنت ي اهم . اشاره کرد  ،شود يم ن اسـت کـه   ي

ها را در  ، غلظت آنييم غذايق رژيها از طر افت آن يش در يافزا
هـا در   زان آنيـ دهد و با توجه بـه م  يش ميها افزا خون و بافت 
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 ابـد ي يا کاهش مـ يش  يدان افزا ياکس يت آنت ي روزانه، ظرف  يغذا
کـال آزاد   ي راد ي  دهنـده دان کاهش   ياکس ي آنت ياديتعداد ز  ).۵(

ـ  نظييها از منابع غـذا      از آن  يدر بدن وجود دارند که تعداد      ر ي
ــ يهــا و ســبز وهيــم ــ تقو.)۹( شــوند يهــا مــشتق م ــوان ي ت ت

  از جملهيعي و طبياهي گيها  با استفاده از مکمل   يشيضداکسا
ـ  از ا  يکـ ي. و اسـت  يداتي مقابله بـا اسـترس اکـس       يها وهيش ن ي

ـ  رزو ياهي گ يها مکمل ـ  ي ـ  مکمـل رزو   .اشـد ب ين م  ين حـاو  ي
بوده   طول عمر به نام رزوراترولي ش دهندهيد افزايب مفيترک

 خون  HDLش  ي و افزا  LDL  ،TG چون کاهش    يکه خواص 
 از رسـوب  يريل جلـوگ  يـ ن بـه دل   يي و مانع تـصلب شـرا      رددا

LDL  ـ  دي بر رو  رزوراتـرول  ).۱۰( شـود  ي عـروق مـ  ي وارهي
ـ  در پ ، بـوده  يدانياکـس  ي خواص آنت  يدارا  از ياري بـس يريشگي

 ۷۰رزوراترول در . د استيها مف  ن بهبود آن  يها و همچن   يماريب
ـ     .  وجود دارد  ياهينوع ماده گ   ن يتـر  يپوسـت و آب انگـور غن
ن يتوآالکـس يک فين ماده يا. )۱۱(  رزوراترول استيمنبع حاو 

 بـنفش،   ي مـاورا  ي   دفاع از انگور در برابر اشعه      ياست که برا  
). ۱۱( شــود يد مــيــهــا تول هــا و قــارچ يهــا، بــاکتر روسيــو

افـت  يرزوراترول در پوست انگور به خـصوص انگـور قرمـز     
ن است  ي مکمل رزو  ي اصل ي  ب موثر که ماده   ين ترک يا. شود يم

ــ بــه  از يري باعــث جلــوگيدانياکــس يعلــت داشــتن مــواد آنت
ن مـاده   ي ا ياثر بخش .  شود ي م LDL  و ون کلسترول يداسياکس

شتر ي ب E و   A يها نيتامي از و  ي و سرطان  يماران قلب ي ب يبر رو 
 که در معرض استرس هـستند       ييها  آن ين مکمل برا  يا. است

توفنول يف). ۱۲( کند ي ميري پوست جلوگيريد است و از پ    يمف
 ييايميها بوده که از لحـاظ شـ        شبه فالون    هرزوراترول از دست  

گـروه  در   ۲۲۸ ي و بـا وزن مولکـول      C14H12O3رمول  با ف 
ل يـ ن گروه مواد بـه دل     يا. رديگ ي م  قرار بنلي است  به نام  يباتيترک

 در مهــار يار خــوبي بــسي خــود، توانمنــدييايميســاختار شــ
ـ .  آزاد دارنـد   يهـا  کاليراد  کـه رزوراتـرول     يي از آن جـا    يول
 بدن نداشته و در ي براي و عوارض جانب   يگونه اثرات سم   چيه

ـ  گز ،ز وجود دارد  ي ن يعي طب يها يخوراک ـ  ي خـوب  ي  دهي ن ي در ب

هـا    آزاد موجود در بافـت يها کالير دفع راد  ها به منظو   لبنياست
س رزوراتـرول و    ي سـ  رزروراترول بـه دو فـرم     ). ۱۳( باشد يم

تواند وجود داشته باشـد کـه در مکمـل           ي م ترانس رزوراترول 
تر فـرم   يشتر و قوي ب يل عملکرد بهتر و اثر بخش     ين به دل  يرزو

  رزروراتـرول اسـتفاده شـده اسـت        -نسترانس آن، از نوع ترا    
ـ نکـه مکمـل رزو  يبا توجه به مطالب فوق و نظر بر ا     ).۱۴( ن ي

نکه در زمـان    ي دارد و با توجه به ا      ي قو يدانياکس يت آنت يخاص
ش يکال آزاد افـزا  يد راد يبال تول ي وال ي ورزش ي  ت در رشته  يفعال

ن يم کـرات يزان آنـز يد مين شديز به دنبال تمر يو ن ) ۱۵( ابدي يم
 يب سـلول  ي آسـ  ي سـرم  يهـا   از شـاخص   يکـ يعنوان   ناز به يک

 ي ورزشـ  ي  رشـته نيز با توجه به اينكه      و  ) ۱۶( ابدي يش م يافزا
ا و جهـان در    ي برتر و معتبر آس    يها گيبال در کشور ما از ل     يوال

محسوب ) نوجوانان، جوانان و بزرگساالن   ( ي سن يها تمام رده 
 در کـشور در رابطـه بـا    يل عدم مطالعات کاف يشود و به دل    يم

 يهـا  کـال يد رادي بر کاهش تول يعي طب يها داني اکس ياثرات آنت 
ــر مکمــل رزوي ز عــدم مطالعــهيــآزاد و ن ــ اث ــر ظرفي ت يــن ب

ـ ، تحقاي در دن   ورزشکاران يدانياکس يآنت  شـت ق حاضـر بنـا دا  ي
ـ  کوتـاه مـدت رزو     ياريـ ن بار اثر مکمـل      ي اول يبرا ن را بـر    ي
 در  ي سـلول  يهـا  بي و آسـ   يدانياکـس  ي آنت يها تيش ظرف يافزا

  .  کنديبررسست يبالي والي زنان نخبه
  

  بررسيروش 
ي كارآزمـــايي بـــاليني كـــه بـــا كـــد  ن مطالعـــهيـــدر ا     

T2013090114540N1    در سايتwww.irct.ir    ثبت شـده 
 شـادمان کاشـان    ي زن گروه صنعت   ستيباليوال يها نمونهاست،  

  با توجه به در دسترس بودن انتخاب       ١ ي  گ دسته يحاضر در ل  
كار آزمايي بـاليني طراحـي       حاضر در قالب     ي  مطالعه. اند شده
 ي در معاونت پژوهـش    ي اخالق ي  تهيد در کم  ييپس از تا  که   شد

 انجـام  ۹۱-۱۲۴-۱ ي  اراک بـه شـماره    يدانشگاه علوم پزشـک   
بـال  يکنـان وال يبازق حاضر شامل    ي تحق ي آمار ي  جامعه. ديگرد
ـ .  شـادمان بودنـد  ينخبه باشگاه گـروه صـنعت  زن   دا قبـل از  ابت
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ـ  طرح در    ياجرا ، اهـداف طـرح در      ي همـاهنگ  ي  ک جلـسه  ي
ت کامل و يبا رضا ها   يد و آزمودن  يان گرد يها ب  يحضور آزمودن 

ن جهت کنترل  يهمچن. آگاهانه در مطالعه حاضر شرکت کردند     
ـ ها در طـول طـرح تحق       ي آزمودن ي  هيتغذ  ۲۴ق از پرسـشنامه     ي

 در يدار يت معن که تفاو استفاده شدييم غذايادآمد رژيساعته 
 در دو گروه مکمـل و دارونمـا مـشاهده           يافتي در يزان کالر يم

 نخبه زن از باشگاه گروه باليکنان واليباز نفر از ۲۰سپس  .نشد
صورت   سال به  ۶۰/۲۲ ±۸۳/۰ ين سن يانگي شادمان با م   يصنعت

گرم به  يلي م۴۰۰( ني با رزو ي در دو گروه مکمل ساز     يتصادف
 بـه  گـرم الکتـوز    يلي م ۴۰۰کپسول  ( و دارونما )  روز کيمدت  
ـ  بـا رزو يمکمـل سـاز  . م شـدند يتقـس ) ک روز يمدت   ن در ي
 در  ي اصـل  يها هدف.  انجام شد  ينات اختصاص ي تمر ي  مرحله

. بـود  يکي و تـاکت  يکـ ي تکن يها ل عامل ين دوره بهبود و تکم    يا
 .تنظيم گرديـد  ي رقابتي  انتقال آسان به مرحلهين مرحله برا يا

مـدت هـر   . جلـسه بـود   ۸تا  ۷ر هفته  ن د يتعداد جلسات تمر  
ن مرحله يدر ا. ساعت و با شدت باال بود    ۳تا   ۲ن  يجلسه تمر 

 زمـان مـسابقه در دسـتور کـار     يها کيها و تاکت  کين تکن يتمر
ـ ها   يآزمودن . قرار گرفته بود   يسرمرب ک روز قبـل از شـروع       ي
ـ ه از وري اول ي خون ي   جهت گرفتن نمونه   يساز مکمل ـ ي ش يد پ
شگاه يــاســت در بعــداز ظهــر در محــل آزما ري بــازويآرنجـ 

ـ  به ا  يريروش خونگ . رفرانس کاشان حاضر شدند    ب يـ ن ترتي
ـ ها به محل آزما    يبود که ابتدا پس از ورود آزمودن       شگاه، هـر   ي

 نشسته سپس توسط شخص  ي صندل يقه رو ي دق ۵مدت   ک به ي
 يهـا   خـون بـا اسـتفاده از سـرنگ    يس ي س ۵متخصص مقدار   

 دوم پـس    يريخون گ . ته شد ساخت شرکت اروم سرنگ گرف    
ـ  در محل آزما   ي روزه مکمل ساز   کي ي  ل دوره ياز تکم  شگاه ي

.  اول، انجـام شـد     ي   در مرحله  متخصصتوسط همان شخص    
 بعـدازظهر در    ۶ تـا    ۴کسان ساعت   يط  يها در شرا   يريگ اندازه

ها بـر    دادهي هدف از گردآور. درجه انجام شد  ۲۴ تا   ۲۲ يدما
 يشيـ ت ضداکسايـ ن مقـدار ظرف يي، تع ي خون يريگ  نمونه يمبنا

ابـزار  . ناز بـوده اسـت    ين ک يسموتاز و کرات  يد د يتام، سوپراکسا 

 يريـ گ نمونه. بود ي خونيريگ  نمونهيها بر مبنا    داده يگرد آور 
ـ  از ور ش آزمون و پس آزمون    ي در دو مرحله پ    يخون ـ ي ش يد پ
ر مکمـل  ي تـاث .بـود  يسـ  ي سـ ٥زان ي به م  راست ي بازو يآرنج
 تـام بـه     يشيـ ت ضـد اکسا   ي بر ظرف  نيرزو کوتاه مدت    يساز

 ٥٩٣ و دستگاه اسـپکتروفتومتر بـا طـول مـوج          FRAPروش  
 يريـ گ  انـدازه  کا نـورد  ياگنوستيت شرکت البر د   ي و با ک   نانومتر

ـ  پالسما در احيين روش بر اساس توانا   يا. شد ـ  ياي  يهـا  وني
Fe+کيفر (٣ (   بـهFe+٢ ) بـه نـام   يا در حـضور مـاده    ) فـرو 

TPTZکس  استوار است و کمپلFe+٢ – TPTZ  کمـپلکس 
زان قدرت ي نانومتر است که م٥٩٣مم جذب ي رنگ با ماکز يآب

ش غلظت کمپلکس فوق    يا پالسما با افزا   ي سرم   ياء کنندگ ياح
سـوپر  ). ١٧( شـد     يريـ گ  توسط دستگاه اسپکتروفتومتر انـدازه    

ـ  و بـا ک    سموتاز به روش اسپکتروفتومتر   يد د ياکسا  و  زايـ ت ال ي
 آلمــان يميوشــيســتاندارد انجمــن بانــاز بــه روش ين کيکــرات

DGKG ــ ــيو فدراس ــيون ب ــين الملل ــاليمي ش ــب يني ب  و ط
 . شـد  يريگ اندازهت پارس آزمون    يو با ک   IFCC يشگاهيآزما
 BT3000زر  ينـال نـاز از دسـتگاه اتوآ     ين ک ياندن کـرات   خو يبرا

   .)۱۸( استفاده شد
ن و انحراف   يانگيم( ها  داده يعيت طب يابتدا وضع  :يروش آمار 

ف ورني اسـم - کلمـوگروف يهـا  با استفاده از آزمون ) دارداستان
 tز با اسـتفاده از آزمـون        ي ن ين گروه ياختالفات ب .  شد يبررس

ـ  مقا يبـرا . ن شـد  ييمستقل تع  ـ  مي  سهي ش ي پـ يهـا  ن دادهيانگي
.  همبسته اسـتفاده شـد  T يآزمون و پس آزمون از آزمون آمار    

كمتـر   ي در سطح معنـادار ي آمار يها ليها و تحل   اتيهمه عمل 
  . دانجام ش ٠٥/٠از 
  

  ها يافته
 يهـا  يژگـ ين و انحـراف اسـتاندارد و      يانگي م ۱در جدول        
آورده شده  ) يسن، قد، وزن و سابقه ورزش     (ها   ي آزمودن يفرد

ـ    يژگين و يها در ا   يآزمودن. است  بـا هـم     يدار يها تفاوت معن
ـ ادآمد تغذ يبا استفاده از پرسشنامه     . نداشتند و همگن بودند    ه ي
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ـ م ــ  ي آزمــودنيافتيــ درين کــالرزاي  شــد و تفــاوت يهـا بررس
ـ  در م  يدار يمعن ـ  در يزان کـالر  ي  در دو گـروه مکمـل و        يافتي

 T پژوهش با استفاده از آزمون       يها افتهي. دارونما مشاهده نشد  
ش آزمـون و پـس آزمـون        ي پـ  ي  سهي مقا يوابسته و مستقل برا   

ـ  مـورد تجز   ي و برون گروهـ    يدرون گروه  ـ ه و تحل  ي ل قـرار   ي
ـ ر ارا ي با توجه به مقـاد     .گرفت ـ  م۲ه شـده در جـدول     ي ن يانگي

 در گروه مصرف کننـده مکمـل        TAC يرات غلظت خون  ييتغ
ـ ي م ۴۷/۰تر به   يمول بر ل   يلي م ۴۱/۰ن از   يرزو تـر  يمـول بـر ل     يل
ر يـ ن متغيتر در ايمول بر ل  يلي م ۰۶/۰ش  يان گر افزا  يد که ب  يرس
ش يافزا ياين شاخص گويرات ايياما در گروه دارونما، تغ    . بود

ـ ز. تر بود يمول بر ل   يلي م ۰۳/۰ ـ را م ي  ۳۹/۰هـا از    آنTACزان  ي
. افـت يش  يتـر افـزا   يمـول بـر ل     يلي م ۴۲/۰تر به   يمول بر ل   يليم

ن يانگيـ شود کـه م    ي مالحظه م  ۲ن با مراجعه به جدول      يهمچن
 مکمل  ي   در گروه مصرف کننده    SOD يرات غلظت خون  ييتغ

د که  يتر رس يحد بر ل   وا ۹۶/۱۱تر به   ي واحد بر ل   ۷۶/۹ن از   يرزو
امـا در   . ر بـود  ين متغ يتر در ا  ي واحد بر ل   ۲۰/۲ش  يان گر افزا  يب

ـ رات ا ييگروه دارونما، تغ    ۹۸/۲ش  ي افـزا  يايـ ن شـاخص گو   ي
 واحـد بـر     ۶۴/۸هـا از      آن SODزان  يرا م يز. تر بود يواحد بر ل  

  . افتيش يتر افزاي واحد بر ل۶۲/۱۱تر به يل

  
  تحقيقهاي  هاي فردي آزمودني ارد ويژگيميانگين و انحراف استاند: ۱ل  جدو

  ها  شاخص                    
  ها              گروه

  سن
  )سال(

  قد
  )متر يسانت(

  وزن
  )لوگرميک(

  يسابقه ورزش
  )سال(

  ۹±۸۷/۱  ۵۰/۵۶ ±۰۷/۱  ۱۶۶ ±۲۰/۱  ۱۰/۲۲ ±۳۲/۱  نيگروه مکمل رزو
  ۹±۱۶/۱  ۷۰/۵۸ ±۳۵/۱  ۱۶۵ ±۹۸/۰  ۱۰/۲۳ ±۰۴/۱  گروه شبه دارو

  
  اکسيداني مورد مطالعه هاي آنتي ميانگين، انحراف معيار و اختالف ميانگين شاخص: ٢جدول 

  ها   گروه     گروه شبه دارو  گروه مکمل
 اختالف ميانگين   پس آزمون  پيش آزمون اختالف ميانگين   پس آزمون  پيش آزمون  ها شاخص

Total Antioxidant 
Capacity (TAC)  

  ليتر/ ميلي مول
۱۰/۰±۴۱/۰  ۱۲/۰±۴۷/۰  *۰۸/۰±۰۶/۰ ۰۹/۰±۳۹/۰  ۱۰/۰±۴۲/۰  ۰۶/۰±۰۳/۰  

Super Oxide Dismutaze 
(SOD) بر ليتر واحد  

۶۶/۱±۷۶/۹  ۳۱/۲±۹۶/۱۱  ۴۸/۱±۲۰/۲  ۴۲/۱±۶۴/۸  ۸۹/۱±۶۲/۱۱  ۸۵/۱±۹۸/۲  

Creatine Kinase 
(CK)  

  ليتر/ واحد بين المللي
۰۷/۹۰±۸۰/۱۸۶  ۱۹۲/۶۱±۱۴/۱۵۷  *۵۳/۴۸±۶۹/۲۹-  ۲۱/۷۳±۵۹/۱۳۸  ۰۱/۱۴۳±۱۵/۱۶۴  ۲۲/۱۴۸±۵۶/۲۵  

  بين اختالف ميانگين گروه مکمل و کنترل) P>٠٥/٠(داري   نشانه تفاوت معني*
  

د کـه بـين اخـتالف ميـانگين         ا حاضـر نـشان د     ي  نتايج مطالعه 
هـاي مکمـل و دارونمـا        در گروه ) P>٠٥/٠ (TACشاخص  

به اين معني که در گروهي کـه        . داري وجود دارد   تفاوت معني 
اکـسيداني و مقـدار آنـزيم         مصرف کرده ظرفيـت آنتـي      مکمل

TAC  اما بين اختالف ميـانگين شـاخص    .  باالتر استSOD 
)٠٥/٠<P ( داري  هاي مکمل و دارونما تفـاوت معنـي   در گروه

 نـشان  ٢از طرفي ديگر همانطور کـه در جـدول         . وجود ندارد 
 در گـروه  CK ميانگين تغييرات غلظت خوني ،داده شده است 
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 واحـد بـر ليتـر بـه         80/186ه مکمل رزويـن از      مصرف کنند 
 واحد بر ٦٩/٢٩گر کاهش   واحد بر ليتر رسيد که بيان    ١٤/١٥٧

ها از   آنCKاما در گروه دارونما، ميزان    . ليتر در اين متغير بود    
 واحـد بـر ليتـر افـزايش     ١٥/١٦٤مول بر ليتر به    ميلي ٥٩/١٣٨

 بـر    واحـد  ٥٦/٢٥تغييرات اين شاخص گوياي افزايش      . يافت
دهـد کـه بـين        حاضـر نـشان مـي      ي  هاي مطالعه  يافته. ليتر بود 

ــانگين شــاخص   در دو ) P>٠٥/٠ (CKنمــرات اخــتالف مي
داري وجـود دارد و ايـن      گروه مکمل و تمرين اختالف معنـي      

  .شاخص آسيب سلولي در گروه مکمل کاهش يافته است
  

  بحث
که مصرف کوتاه مدت دهد  يج پژوهش حاضر نشان م   ينتا     

ـ  نظ يدانياکـس  ي آنت يها  شاخص موجب بهبود ن  يمل رزو مک ر ي
م يو موجـب کـاهش آنـز      تام   يشيت ضداکسا يظرف يها ميآنز

ش يافـزا . شـود  يمـ نخبـه زن    بال  يکنان وال يبازدر  ناز  ين ک يکرات
ـ  آزاد در اثـر فعال     يها کالي راد يريگ شکل  و  ي ورزشـ  يهـا  تي
 است که بـه     يها، موضوع  ن مولکول ي ا يدکنندگيت اکس يخاص

رات مثبـت   ي افراد در مورد تاث    ي عموم يها د با دانسته  يآ ير م نظ
د دانـست کـه بـدن       ياما با .  در تعارض باشد   ي بدن يها تيفعال

ن مـواد   يد ا ين تول ي و همچن  يشيت اکسا يانسان در مقابل خاص   
ـ  کـه بـا ا  ييها سميق مکانيست و از طر  يتنها ن  ن مـواد مقابلـه   ي

هـا در مجمـوع    سمين مکانيا. کند يکنند از خود محافظت م     يم
  آزاديهـا  کـال يراد. شـوند  يده ميام بدن ن يشيستم ضداکسا يس

 ي  هيـ ن ال يت آخر يل وضع ي هستند که به دل    ييها ا مولکول ياتم  
 اطـراف   يهـا  ر مولکول ي با سا  يدي شد يبيل ترک يها م   آن ياتم

ـ  از فعاليريخود دارند و در صورت عـدم جلـوگ         مخـرب ت ي
ـ  نظي و بروز اختالالت   يفتب با يتوانند منجر به تخر    ي م ،ها آن ر ي

مطالعات انجـام شـده    ).19(  و سرطان شوند ي قلب يها يماريب
 يستم دفاعي از آن است که ورزش منظم سينه حاک ين زم يدر ا 
ـ ي آزاد تقويها کالي رادتي را در مقابل فعال   يميآنز  .کنـد  يت م
کـه نقـش     GPX و   SOD ييايتوکندري م يها مي مثال آنز  يبرا

  کننــد  ي مــ ي آزاد بــازيهــا  کــالي در کــاهش راد يمهمــ
ـ  افزا مي مـداوم تنظـ    ينـات ورزشـ   ي تمر ي  لهيوسـ  هما ب يدا  يشي
ـ  ـ از ا. شـوند  يم  يقـات انجـام گرفتـه بـر رو    ين گذشـته تحق ي
 يهـا  مي آنـز تيـ حاد فعال ورزشاند که   ز نشان داده  يوانات ن يح

 و با شدت کمتر در بافت ي را در عضالت اسکلت  يشيضداکسا
ـ زان ايم. کند يک مي و کبد تحر  يقلب ـ ر نييـ ک و تغيـ ن تحري ز ي

ـ  و ن  ينيتمرط  ي به شرا  يبستگ  .)20(  دارد يز نـوع تارعـضالن    ي
 از يج، ناشـ يده بر آن است کـه تناقـضات موجـود در نتـا         يعق

ـ ، پروتکـل تحق   يني تمر يها تفاوت در شدت برنامه    ق، مـدت   ي
ک يـ  چون سن، جـنس و ژنت      يشات و عوامل  ي آزما يآن، طراح 

ـ با ا . است ـ  ا ي سـازگار  ي  هين حـال فرضـ    ي هـا بـه    ستميـ ن سي
 .)19(  اسـت ي همچنان بـه قـوت خـود بـاق     يبدن يها تيفعال

ــشان) ١٣٨٧( همکــاران و يروحــ ــد ن ــزا دادن ــس شياف  ستمي
ـ اکسا اسـترس  از مـانع  C نيتاميو با يدانياکس يآنت ن ي حـ  يشي

ن آ يايـ ق فوق گو  يج حاصل از تحق   ينتا .)21( شود يم ورزش
 يت بدني به همراه فعاليدانيساک ينتآاست که استفاده از مکمل   

ت کـرده و  ي را تقويدانياکس ينتآت ين بر ظرفيتواند اثر تمر  يم
ــا . بکاهــديت بــدنيــ از فعاليو ناشــيداتياز اســترس اکــس   ن ي

 يعسگر قيتحق نتايج .دارد ي حاضر همخوان  ي  مطالعه با   جينتا
ـ  هـاي  اسـانس  کـه  دهد مي نشان) ١٣٨٦ (همکاران و   دسـت  هب

  ) گيـاه اردوج   ( پـرس  ي جـون  گيـاه  ي  سرشاخه و ميوه از آمده
) Juniperus excelsa subsp. Excelsa( هــاي غلظــت در 

 خاصـيت  و مـوثر  اکـسيداتيو  سيـستم  چنـد  بر تواند يم اندک
) ١٣٨٨( همکـاران  و راهزانـي  .)22( باشد داشته اکسيدان آنتي
 ي  عـصاره  مـصرف  بـا  اكـسيداني  آنتي دفاع سيستم دادند نشان
 ماده يك عنوان به ماده اين از توان مي و ودش يم تقويت شويد
 .)23( نمـود  استفاده روزانه غذايي رژيم در مفيد بسيار غذايي

 کـه  کننـد  يشنهاد مـ يـ ق حاضر پيه تحقق فوق به همرا  يدو تحق 
ـ تواننـد س   ي دارنـد مـ    يدانياکس يت آنت ي که خاص  ياهانيگ ستم ي
ـ  بـدن را تقو    يدانياکس يآنت ـ  تول ،ت کـرده  ي  را  کـال آزاد  يد راد ي

 و يجعفـر  . دارد ي حاضر همخوان  ي  که با مطالعه  د  نکاهش ده 
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ــن) ١٣٩٠( همکــاران ــد نــشان زي ــفعال کــه دادن  و يهــواز تي
 پالسـما،  الکتـات  بـر  ريسـ  ي  عصاره مدت کوتاه يساز مکمل

ـ اکسا ضـد  تيظرف ،يسرم نازيک نيکرات  يد مـالون  تـام،  يشي
) نفـر  ٢٠( ورزشـکار  ريغ مردان يخون يها تيلکوس و ديآلده

ـ ي م٧٠٠(  و همگـن دارونمـا  يکه در دو گروه تـصادف      گـرم   يل
قرار ) گرم يلي م٧٠٠( ري سي و مکمل کپسول عصاره) دکستروز

ج حاصـل از    ينتـا . )24( گذارد يم يدار يمعن ريتاث گرفته بودند 
ــتحق ــوق گوي ــق ف ــتفاده از مکمــل    آ ياي ــه اس ن اســت ک

 بـر  نيتوانـد اثـر تمـر    ي ميت بدن ي به همراه فعال   يدانياکس ينتآ
و يداتيت کرده و از استرس اکـس      ي را تقو  يدانياکس ينتآت  يظرف
ـ  يکـه بـا نتـا      بکاهد   يت بدن ي از فعال  يناش دسـت آمـده از     هج ب

 تام يشيت ضداکسايسموتاز و ظرفيد دي سوپراکسا يها شاخص
افت يزان کم در سرتاسر بدن      ي به م  نازيک نيکرات .دارد يهمخوان

 وباشـد   يمغـز بـاال مـ      اما تنها غلظت آن در عضله و         ،شود يم
 .کند تا به پالسما برسد ي عبور نمي مغز-يگاه از سد خون   چيه

نـد و  يب يب مـ يکـال آزاد، آسـ  يد راد ي سلول به دنبال تول    ي  غشا
 ق فـوق  يتحقابد که در    ي يش م يناز پالسما افزا  ين ک يمقدار کرات 
ـ    حاضر ي  و مطالعه  نـاز بـه عنـوان      ين ک يدار کـرات   يکاهش معن

ـ      يب سـلول  يشاخص آسـ   دان ياکـس  يرا بـه دنبـال مـصرف آنت
 بـا  يقـ يدر تحق ) ١٣٩٠(  و همکـاران   يرستم. ميکن يمشاهده م 
ت ي بر ظرفQ10م ي کوتاه مدت کوآنز ير مکمل ساز  يعنوان تاث 
ـ  آلدهي تام و مالون د    يشيضداکسا  يهـا  تيد سـرم و لکوسـ  ي
ت يـ ک وهلـه فعال   ير ورزشکار پس از     ي مردان غ  يطيخون مح 

 در حالت Q10مي روز کوآنز١٤ف   نشان دادند که مصر    يهواز
ـ ي تـام تـاث  يشيت ضد اکسايظرفزان يمه تنها بر  يپا  يدار ير معن
ـ به عالوه فعال . گذارد يم ـ ي باعـث افـزا  يت هـواز ي دار  يش معن

ها و کاهش    تيد و لکوس  ي آلده يناز، مالون د  يک نيالکتات، کرات 
ج حاصـل از    ينتا ).25( گردد  مي يشي توان ضداکسا  يدار يمعن
ــتحق ــوقي ــ گوق ف ــتفاده از مکمــل    آ ياي ــه اس ن اســت ک

ن بـر  يتوانـد اثـر تمـر    ي مـ يت بدنيهمراه فعال  به يدانياکس ينتآ
و يداتي از اسـترس اکـس    ،ت کـرده  ي را تقو  يدانياکس ينتآت  يظرف

ـ  يکـه بـا نتـا      بکاهد   يت بدن ي از فعال  يناش دسـت آمـده از     هج ب
ق فوق در يگر تحق ي د ياز طرف . دارد يهمخوان  حاضر ي  مطالعه

 با يب سلول يعنوان شاخص آس   ناز به ين ک يدار کرات  يمعنکاهش  
در تـوان    يمـ را   کـه علـت آن        ندارد يپژوهش حاضر همخوان  

مصرف مکمـل در  . جستجو کرد ها   نوع نمونه و  ن  يت تمر يماه
ت از نوع ي استفاده شده است که فعال    يطيپژوهش فوق در شرا   

ـ    ي است و در پژوهش حاضر فعال      يهواز  يهـواز  يت از نـوع ب
ز در دو پژوهش از منظر آماتور و نخبه بـودن    يها ن   نمونه .است

) ۱۳۸۷(  و همکـاران   ي روحـ  ي  ج مطالعـه  ينتا .متفاوت هستند 
 بـر   Cن  يتـام يگـرم و   يلي م ٥٠٠ر مصرف حاد    يتاث داد که    نشان

ــيداسي پراکــسيرو ــاب ناشــيون چرب ــ از فعالي و الته  در تي
به طور تصادفي به دو که شانزده مرد ناآشنا با پروتکل تمريني، 

ــبو  ــروه پالس ــل٥٠٠(گ ــوز  مي ــرم الکت ــي)  گ ــسيدان  و آنت   اک
بـر روي آسـيب     ،   تقـسيم شـدند    )Cگرم ويتـامين      ميلي ٥٠٠(

 و بـر روي     ر گـذار بـود    ي تـاث  عضالني و پراکسيداسيون چربي   
ـ ن ي رحمان .)26( نداشت يالتهاب تاثير  ) ١٣٨٧( ا و همکـاران   ي

ــر مــصرف حــاد و ــامياث ــر پراکــسCن يت ــيداسي ب  و يون چرب
د را ي شديت هوازيک جلسه فعاليب ق متعاي التهاب يها واکنش

 Cن  يتامير مصرف و  ي از تاث  يج حاصله حاک  ي نتا . کردند يبررس
بــا هــردو دوز بــاال و متوســط، بــر آســيب عــضالني و       

 ي التهـاب  يهـا  اخصر آن بر ش   ي و عدم تاث   يون چرب يداسيپراکس
  و همکــارانيزيــعز. )27( ن نکــرده اســتيدر مــردان تمــر

 و اكسايـشي  فـشار  بر اكسيداني آنتي هاي مكمل تأثير) ١٣٨٩(
 دختـران  در سـنگين  تمرين دوره يك دنبال به عضالني آسيب

ق نـشان داد کـه   يـ ج تحقينتـا .  کردنديرا بررس شناگر نوجوان
ناز ين کيمانند کرات يب عضالني آسيها  از شاخص يزان برخ يم

 نوترانـسفراز در گـروه مکمـل کـاهش داشـت       يو آسپارتات آم  
 حاضـر  ي   مطالعـه  يهـا  افتـه يج مطالعـات فـوق بـا        ينتا). 28(

ــوان ــد کــه مــصرف مکمــل     ي دارد و نــشان مــ يهمخ ده
ـ تواند از   ي م يدانياکس يآنت  يهـا  تيـ ش ظرفيک سـو بـا افـزا   ي
ن ينخست ي   مطالعه . را کاهش دهد   يب سلول ي، آس يدانياکس يآنت
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ثير مـــصرف اتـــ بـــا عنـــوان )۱۳۸۸(  و همکـــارانيروحـــ
سولفونيل متان بر گلوتاتيون پالسـما و پـروتئين كربونيـل      متيل

 نـشان داد کـه      شده متعاقب يك جلسه فعاليت هوازي شـديد       
ـ  متيا ک وهلهيزحاد و   يتجو  يمتـان، تـا حـدود    ليل سـولفون ي

 ر بريث تأيو شده وليداتيتوانسته است سبب کاهش استرس اکس
 کـه   )29( نداشته است ) CK (يب عضالن ي شاخص آس  کاهش

ـ   حاضـر  ي  دست آمـده از مطالعـه      هج ب يبا نتا   بـر کـاهش     ي مبن
ب ي اما کاهش شـاخص آسـ      ؛دارد يو همخوان يداتياسترس اکس 

 که علت آن را  نداردي مطالعه حاضر همخواني جهي با نتيسلول
ـ ر در توليستم درگيتوان در س   يم فائـل و  را.  دانـست يد انـرژ ي

 و تکــرار يدانياکـس  ي آنتــيهـا  اثـر مکمــل ) ٢٠٠٧( همکـاران 
 يها  با شدت متوسط را بر شاخص      ي ورزش استقامت  يها دوره

ن واکنـشگر   يپـروتئ (ي  و التهـاب  ) نازين ک يکرات(ي  ب عضالن يآس
C( يهـا   کردنـد و نـشان دادنـد کـه مـصرف مکمـل             ي بررس 
) نـاز ين کيکـرات (ي ب عضالني منجر به کاهش آس   يدانياکس يآنت
) ٢٠٠٨( سو و همکاران ي ج مطالعهين نتايهمچن .)30( شود يم
ـ ي م ٨٠ز نشان داد که مصرف      ين ـ گـرم از مکمـل آل      يل از (ن  يسي

 و دو روز يت ورزشـ ي روز قبل از فعال  ١٤ يبرا) ريبات س يترک
ـ  اکسايهـا  بيدار آس يت موجب کاهش معن   يپس از فعال   ، يشي

ـ اکساد ت ضيدار ظرف  يش معن ي و افزا  ي، التهاب يسلول  تـام  يشي
ـ ا .)31( شـود  يه م يدر حالت پا    ي ج مطالعـه يج بـا نتـا  ين نتـا ي

ت يـ ش ظرف ي به دنبال افزا   يب سلول ي بر کاهش آس   يحاضر مبن 

با ) ۲۰۰۹( کاس اقلو و همکاران.  دارد ي همخوان يدانياکس يآنت
 ، کوتاه مـدت  ) روزه ۳۰(  دراز مدت  ير مکمل ساز  ي تاث يبررس

) يريعت قبــل از خــونگ ســا۳(ي ا و تــک جلــسه)  روزه۱۵(
 سـرم مـردان   يشيـ ت ضداکساير نشان دادند که ظرفيمکمل س 

ش ي و کوتاه مدت افزا     دراز مدت  يساز ط مکمل يسالم در شرا  
ــپ ــي ــد يدا م ــتحق .)32( کن ــزا ي ــوق در اف ــش ظرفيق ف ت ي

  . داردي تام با پژوهش حاضر همخوانيشيضداکسا
  
  يريگ جهينت

 يساز مکملکه  استاز آن  ي پژوهش حاضر حاک  ي  جهينت     
 يهــا شــاخص  همزمــان بــاتوانــد ين مــيــکوتــاه مــدت رزو

د ين شــدي متعاقــب تمــريب عــضالنياز آســ يدانياکــس يآنتــ
  .دي نمايريشگيپ

  
  تشکر تقدير و 

ـ بالين پژوهش را بـه روح مطهـر وال       يا      ست شـهر کاشـان   ي
 يمعاونت پژوهش از  م و   يکن يم م ي معمار تقد  يد عل يسردار شه 

  حاضــري  کــه در مطالعــهي افــراديمکــارهدانــشگاه اراک و 
 يبال باشـگاه گـروه صـنعت   يکنان واليژه باز يو ه ب ،شرکت کردند 

ـ  مج ي آقـا  ،يقه اشـتر  يم خانم صد  ين ت ي ا يسرمربشادمان،   د ي
ـ  پرسـنل آزما ينجـات  ر و تـشکر  ي تقـد شگاه رفـرانس کاشـان  ي

  .ميينما يم
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Background and Objective: An imbalance between free radical production and antioxidant defense system 

components can lead to oxidative stress. Resvin is a plant derived antioxidant that can reduce the production 

of free radicals. The purpose of this study was to determine the effect of one period of Resvin supplement 

consumption on the total serum antioxidant capacity, superoxide dismutase and creatine kinase in elite 

women volleyball players. 

Materials and Methods: This study was an experimental trial in which 20 subjects were divided into two 

groups of supplementation with Resvin and placebo (lactose). Resvin supplementation was done following a 

stage of specific exercises. The trial group received Resvin in the form of a 400mg capsule in a single period 

after lunch. The control group also received the placebo in the form of a 400mg capsule in a single dose after 

lunch. A blood test was taken from all subjects prior to the study. Then, a second blood test was taken from 

both groups of Resvin and placebo supplement consumption 24 hours after the first test.  

Results: The results indicated that Resvin supplement consumption led to a meaningful increase in total 

antioxidant capacity and a decrease in creatine kinase in elite women volleyball players (P<0/05). 

Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that Resvin supplement consumption 

while improving antioxidant indicators can prevent subsequent muscle damages and may simultaneously 

enhance recovery. 

 

Keywords: Volleyball, Supplement, Antioxidants, Oxidative stress, Elite women 


