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 مقدمه

ای کودکاناه گرفتاه تاا فعالیت بدنی جزئی جدايی ناپذير از حیات انسان اسات. از باازی ها

حرکات ريتمیک و باالخره ورزش قهرمانی و حرفه ای، همگی از مصاديق عینی فعالیات بادنی باه 

(. امروزه ورزش و فعالیت بدنی به عناوان يکای از 2006 ،1شمار می روند )واربورتون و همکاران

، 2راداکشاود )ابزارهای شناخته شده برای حفظ و ارتقای سطب تندرستی در وول عمر تلقای مای 

1383 .) 

از مزايای مهمی که ورزش و فعالیت بدنی برای بدن باه هماراه دارد، مای تاوان باه افازايش 

گیری از بیماری های مختلف و بهبود کیفیت زنادگی اشااره کارد )جای و  آمادگی جسمانی، پیش

ا تندرساتی (. در حالی که فعالیت بدنی منظو، دارای مزايای بسیاری در رابطاه با2008، 3همکاران

است، می توان آن را به عنوان يک عامل استرس زای بدنی شديد در نظر گرفت که احتماال به دلیل 

تولید مقادير فراوان گونه های اکسیژن و نیتروژن فعال، می تواند سلول ها را در معرض آسیب های 

 (.4،2006اکسیداتیو قرار دهد )بلويرانلی و همکاران

فعالیت بدنی ممکن است به اين نتیجاه گیاری منجار شاود کاه افزايش مصرف اکسیژن وی 

فعالیت خطرناک است. زيرا راديکال های آزاد را تولید می کند و باعث آسیب اکسیداتیو می شاود. 

بنابراين آيا فعالیت بدنی واقعا خطرناک است؟ به وور مسلو خیر. يک زندگی فعال همراه با تغذياه 

(. سیساتو آنتای 1383راداک، )ی و تامین تندرستی ضروری است متعادل، برای بهبود کیفیت زندگ

اکسیدانی بدن از سلول ها در برابر آسیب های ناشی از گونه های فعاال اکسایژن و نیتاروژن دفااع 

کرده و شامل ترکیبات اندوژن و اگزوژن می باشد. ترکیبات اگزوژن در رژيو رذايی وجود داشته و 

(. از آن جاا کاه در 2009، 5ها به بدن می رسند )فیشر و همکارانعموما از وريق سبزی ها و میوه 

برخی شرايط ممکن است مقدار آنتی اکسیدان های اندوژن جهت محافظت از بدن در برابر آسایب 

های ناشی از استرس اکسیداتیو کافی نباشد، لذا استفاده از مکمل های آنتی اکسیدان مای تواناد در 
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د بوده و حاشیه امنیتی بزرگتری را در برابر تاثیرات احتماالی آن راستای کاهش شدت آسیب ها مفی

 (. 2005، 6به وجود آورد )بونینا و همکاران

اکسایدان هاای خاوراکی جهات  موضوع استفاده از آنتایدر سال های اخیر توجه زيادی به 

(. لاذا 0420، 7مقابله با پراکسیدهای تولید شده به هنگام فعالیت بدنی شده است )زنگ و همکاران

در تحقیق حاضر نیز به بررسی خواص آنتی اکسیدانی يکی ديگر از مواد آنتی اکسیدان )کاه بسایار 

سترس اکسیداتیو کو مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است(، در رابطه با شاخس های گوناگون ا

 پرداخته شده است.

 

 بيان مسئله

و و ریر واماناده سااز ثابات شاده سال هاست که اثرات مفید و سودمند فعالیت بدنی منظ

است. شواهد انکارناپذيری مبنی بر مؤثر بودن فعالیت بدنی در پیش گیاری از بسایاری از بیمااری 

های مزمن )مانند بیماری های قلبی عروقی، ديابت، سروان، فشار خاون بااال، چااقی، افساردگی و 

ه فعالیت بدنی به صورت شديد پوکی استخوان( و مرگ زودرس وجود دارد. با اين وجود، زمانی ک

و وامانده ساز انجام گیرد، اين تاثیرات مفید از بین رفتاه و چناین فعاالیتی منجار باه آسایب هاای 

(؛ چرا که فعالیت بادنی شاديد 2007، 8های ع النی می شود )گومز و همکاران ساختاری سلول

فعالیات مای گاردد ( در ع االت در حاال ROS) 9موجب افزايش تولید گونه های اکسیژن فعال

 (.2006، 10)نیکواليديس و همکاران

، يک واژه عمومی است کاه باه مولکاول هاای مشاتق از اکسایژن اکسیژن فعالگونه های 

مولکولی که گونه های فعالی هستند و يا به آسانی به گونه های فعال تبديل می شوند، اواال  مای 

هوازی به آب احیاا مای گاردد، اماا  درصد از اکسیژن مصرف شده وی متابولیسو 98تا  95 گردد.

بخش باقی مانده ممکن است تبديل به محصوالت فرعی اکسیداتیو يعنی گونه های اکسایژن فعاال 

در جريان فعالیت های شديد، افزايش فو  العاده ای در مصرف  .(2007، 11شود )لخی و همکاران

                                                 
.Bonina et al .6  

.Zhang et al. 1  

.Gomez et al .2  

Reactive Oxygen  Species .3  

.alNikolaidis et  .4 
.Lekhi et al. 5  



،  12)موريالس و همکااراناکسیژن در ارگان های مختلف به ويژه در ع الت اسکلتی رخ می دهد 

2006 .) 

برابر زمان استراحت افزايش  20تا  10به هنگام فعالیت بدنی، زمانی که مصرف اکسیژن به 

می يابد، احتمال اين که راديکال های آزاد به مقدار بسیار زيادی نسبت به حالت اساتراحت تولیاد 

، همراه با پديده ايساکیمی و (. افزايش مصرف اکسیژن2007شوند، وجود دارد )لخی و همکاران، 

خون رسانی مجدد و التهاب، از منابع اصلی تولید گونه هاای اکسایژن فعاال باه هنگاام و پاس از 

 (.2005، 13فعالیت بدنی می باشد )فیناد و همکاران

رون راديکال های آزاد از جمله اين گونه های اکسیژن فعاال و مولکاول هاای دارای الکتا

ژن فعال اليه الکترونی خود هستند. تولید کنترل نشده گونه های اکسیجفت نشده در خارجی ترين 

 ودر درون سلول، باعث می شود تا مولکول های زيساتی ملال اسایدهای نوکلئیاک، پاروتئین هاا 

ریار  آنزيو ها لیپیدها اکسید و در نتیجه آن اوالعات ژنتیکی و ماهیت وبیعی پروتئین ها تغییر کند؛

 (.1383ستی دچار اختالل گردند )راداک، فعال شوند و رشاهای زي

ن فعال در جريان فعالیت بدنی شديد، نشت الکتارون از ژمنبع اصلی تولید گونه های اکسی

زنجیره انتقال الکترونی در میتوکندری است. ديگر مناابع مهاو عبارتناد از: نوتروفیال هاای فعاال، 

ب دياده، تغییارات متابولیساو ماکروفاژهای فراخواناده شاده باه منظاور تارمیو بافات هاای آسای

پروستانوئید و کاتکوالمین و تغییرات به وجود آمده در سطب فعالیت آنزيو های اگزانتین اکسیداز و 

، 14( اکساایداز )تساااکريس و همکااارانNADPHنیکااوتین آمیااد آدنااین دی نوکلئوتیااد فساافات )

2006.) 

مختلف هاو باه دفااع  برای برورف کردن آسیب های ناشی از راديکال ها، ارگانیسو های

آنتی اکسیدانی و هو به وجود مکانیسو های ترمیمی آسیب های اکسیداتیو نیازمندناد )ساکندری و 

باه دو دساته تقسایو مای شاوند:  معماوالً آنتی اکسیدانی(. در سلول دفاع های 2008، 15همکاران

(، گلوتاتیون SOD) 16آنزيمی و ریر آنزيمی. آنزيو های آنتی اکسیدانی شامل سوپراکسید دسمیوتاز

                                                 
.Morillas et al. 6 

.Finaud et al. 1 
.Tsakiris et al. 2 
.Skenderi et al. 3  

4. Superoxide dismutase 



( هستند. اصلی ترين آنتای اکسایدان هاای ریار آنزيمای CAT)  18( و کاتاالزGPX) 17پراکسیداز

 (. 2006)تساکريس و همکاران،  Eو  C(، ويتامین GSHعبارت است از گلوتاتیون احیا شده )

تای ع آنچه تولید راديکال های آزاد به اندازه ای باشد که بتواند بر سیستو هاای دفاا چنان

و  2008، 19استرس اکسیداتیو به وجود خواهد آمد )پندلتون و همکاران اکسیدانی بدن رلبه نمايد،

 (. 2006، 20اسکولپیس و همکاران

میزان آسیب های ايجاد شده توسط استرس اکسیداتیو، به وسایله شااخس هاای مختلفای 

( باه گلوتااتیون GSHاندازه گیری می شود. به عنوان ملال نسبت رلظت گلوتااتیون احیاا شاده )

(، می تواند به عناوان شاخصای از اساترس اکسایداتیو اساتفاده شاود، زيارا GSSGاکسید شده )

گلوتاتیون احیا شده يکی از فراوان ترين آنتی اکسیدان های موجاود در سیساتو هاای بیولاوژيکی 

م ( انجااGR)21، توسط آنزيو گلوتاتیون ردوکتاازGSHبه  GSSG(. تبديل 1383است )راداک، 

توساط مسایر پنتاوز  NADPHنیااز دارد.  NADPHمی گردد که برای اين کاار باه کوفااکتور 

 (.1382، 23که در گلبول های قرمز فعال است، تولید می گردد )هارپر 22فسفات

میزان پروتئین های اکسید شده در اثر استرس اکسیداتیو نیز، ارلب از وريق کربونیل هاای 

(. افزايش فعالیت آنزيو های ع النی مانناد 2001، 24مز و همکارانفعال اندازه گیری می شود )آدا

کراتین کیناز، يکی از شاخس هايی است که حاکی از آسیب ع النی در اثر استرس اکسیداتیو مای 

(. اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال  نیاز، يکای از راياج تارين روش 1383باشد )راداک، 

ازه گیری میزان آنتای اکسایدان هاای محلاول در آب موجاود در های به کار گرفته شده جهت اند

 (.2006 مايعات بیولوژيکی است )موريالس و همکاران،

فعالیت بدنی شديد، تعادل فیزيولوژيکی بهینه موجود بین واکنش های اکسیداتیو و ظرفیت 

در برخای  (. باه دلیال آنکاه2006آنتی اکسیدانی بدن را مختل می گرداند )موريالس و همکاران، 

شرايط، مقدار آنتی اکسیدان های اندوژن ممکن است جهات محافظات از بادن در برابار اساترس 

کاهش شدت اساترس  اکسیداتیو کافی نباشد، استفاده از مکمل های آنتی اکسیدانی می تواند جهت

                                                 
Glutathione peroxidase .5  

Catalase .6 
.Pendleton et al. 1  

.Schulpis et al. 2 

Glutathione reductase. 3 
Pantose Phosphate Pathway. 4  
Harper .5 

.Adams et al. 6 



رد )بونیناا وجود آوه اکسیداتیو مفید بوده و حاشیه امنیتی بزرگتری را در برابر تاثیرات احتمالی آن ب

 (.2005و همکاران، 

اين موضوع مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفتاه اسات. برخای از محققاین باه 

بررسی تاثیر مصرف آنتی اکسیدان های سولفوردار بر شاخس هاای اساترس اکسایداتیو و آسایب 

مکااران ( و اساکولپیس و ه2006ع النی پرداخته اند. به عنوان ملاال، تسااکريس و همکااران )

( باا 1999) 25( و خاناا و همکااران2008سیستئین، پندلتون و همکااران ) -( با مکمل ال2006)

اساتیل سیساتئین،  -( با استفاده از مکمل ان2004) 26مکمل آلفا لیپوئیک اسید، و مدود و همکاران

رد مطالعاه تاثیر اين آنتی اکسیدان های سولفوردار را بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت بدنی مو

 قرار داده اند. 

ويتاامین  و Cبرخی ديگر از پژوهش ها با استفاده از ساير آنتی اکسیدان ها )مانند ويتامین 

Eاسات  ( انجام يافته و اثر آن ها بر شاخس های استرس اکسیداتیو و آسیب ع النی بررسی شده

 (.2006و تساکريس و همکاران،  2008)نخستین روحی و همکاران، 

به علت ترکیب با اسیدهای آمینه، پاروتئین هاا، آنازيو هاا، ويتاامین هاا و ديگار  سولفور

اشااره باه ترکیباات حااوی  27بیومولکول ها، عنصر مهمی برای تمام جانداران است. اصطالح تیول

 سولفور دارد.

تیول های موجود در پالسما، معموال به عنوان آنتی اکسایدان در نظار گرفتاه مای شاوند  

(. ترکیبات آنتی اکسیدانی حااوی ساولفور، بارای 2002، 29و پارسل و همکاران 0042، 28)آتماکا

مقابله با بسیاری از شرايط ايجاد کننده استرس اکسیداتیو، می توانند مفید واقاع گردناد. اسایدآمینه 

(، GSHهای آنتی اکسیدانی حاوی سولفور عبارتند از: سیساتئین، متیاونین، تاائورين، گلوتااتیون )

، که مهو تارين آنتای GSH( و ... تخلیه ذخاير NACاستیل سیستئین ) -(، انLAاسید ) لیپوئیک

اکسیدان درون سلولی است، منجر به افزايش میزان آسیب پذيری سلول در برابر استرس اکسیداتیو 

می  GSHمی گردد. استفاده از اسید آمینه های سولفوردار، مؤثرترين روش جهت بازسازی ذخاير 

 (. 2004کا، باشد )آتما

                                                 
.Khana et al .1  

.Medved et al .2  
Thiol. 3 
Atmaca. 4 

.Parcell et al. 5 



ود حتمال کمبادر ورزشکاران گیاه خوار و کودکان يا بیماران مبتال به ايدز، به دلیل افزايش 

هاا، مای  اسیدآمینه های دارای سولفور، مصرف اين اسیدآمینه ها يا مکمل های پروتئینی حاوی آن

ن د در حایپالسما در ورزشکاران در اثار فشاار بادنی زياا GSHتواند حائز اهمیت باشد. کاهش 

ی تاتیون، مفعالیت بدنی، امری اجتناب ناپذير است. در نتیجه برای جبران از دست رفتن ذخاير گلو

و  2004، توان از اسیدآمینه های حاوی سولفور مانند متیونین و سیساتئین اساتفاده نماود )آتماکاا

 (. 2002پارسل و همکاران، 

ولفور است. اين ماده باه راحتای در آب ( يکی از ترکیبات حاوی سMSM)30متیل سولفونیل متان

(. مکمل 2002درصد از آن را عنصر سولفور تشکیل می دهد )پارسل و همکاران،  34حل شده و 

 GSH، پس از جذب شدن، می توانند میزان پاايین  MSMهای رژيو رذايی دارای سولفور مانند 

، 31ن کنند )نیو نای و همکاارانموجود در بدن را که ناشی از کمبود آن در رژيو رذايی است، جبرا

محققین در پژوهشی تااثیر مصارف متیال ساولفونیل متاان را در افازايش میازان ذخااير  (.2007

  (.1986، 32سولفوری اسید های آمینه، بر روی خوکچه های هندی مشاهده نمودند )ريچموند

صای با دارا باودن چناین خوا  MSMدر اينجا سؤالی که مطرح می شود اين است که آيا 

کاهش  ( و در نتیجهGSHمی تواند سبب افزايش میزان آنتی اکسیدان های درون سلولی )از جمله 

 شدت آسیب های ناشی از استرس اکسیداتیو گردد؟

 

 ضرورت و اهميت انجام تحقيق

(. باا 2006فعالیت بدنی منظو و ورزش برای بدن مفید اسات )اساکولپیس و همکااران، 

جاد وجب آن ايم، به دلیل تولید مقادير فراوان راديکال های آزاد و به وجود اين، فعالیت بدنی شديد

استرس اکسیداتیو، ممکن است تهدياد کنناده ساالمت ورزشاکار باشاد )ساکندری و همکااران، 

2008 .) 

افزايش میزان آنتی اکسیدان های موجود در سلول، می تواند از بخاش هاای اکساید شاده 

( و به اين ترتیب استفاده از مکمل هاای 2007و همکاران،  محافظت بیشتری به عمل آورد )گومز
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.et al Nimni. 2 
32.et al Richmond .  



آنتی اکسیدان، می تواند شدت پاسخ استرسی بدن را نسبت به فعالیت بدنی کاهش دهاد )نخساتین 

 (.2008روحی و همکاران، 

سال هاست که پژوهشگران حیطه ورزش، تاثیرات بالقوه آنتی اکسیدان ها را جهت مقابلاه 

سیژن فعال، در زمینه های آسیب ع النی، خساتگی ع االنی، پراکسیداسایون با آثار گونه های اک

سلول در جريان ورزش مورد بررسی قارار داده اناد )پیاک و  DNAچربی و آسیب پروتئین ها و 

( و تفاوت های احتمالی موجود در يافته های آن ها ممکن است باه ناوع آنتای 2006، 33همکاران

و زمان بندی تجويز آن و هو چنین سطب اساترس ايجااد شاده  اکسیدان استفاده شده، دوز مصرفی

، 34توسط فعالیت بدنی و نیز جمعیت ويژه مورد مطالعاه بساتگی داشاته باشاد )بلاومر و همکااران

2007.) 

از جمله مکمل های آنتی اکسیدانی، مکمل های دارای سولفور می باشند. تا کنون پژوهش 

سیستئین، آلفا لیپوئیک اسید،  -مل های سولفوردار مانند الهايی در مورد تاثیرات آنتی اکسیدانی مک

استیل سیستئین و ... انجام شده است. اثر ضد التهاب و ضد درد متیل سولفونیل متان در ماورد  -ان

( 2006، 35( و بیماران ) کیو و همکااران2002و پارسل و همکاران،  1986 ،حیوانات )ريچموند

)که يک مکمال دارای گاروه  MSMسد تحقیقی در مورد تاثیر بررسی شده است، اما به نظر می ر

سولفور می باشد( به عنوان يک آنتی اکسیدان، بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت بدنی در رابطه 

با انسان صورت نگرفته است )با توجه به جستجو هايی که به زباان فارسای و انگلیسای از ورياق 

 رايانه انجام شد(.

 MSMهو حاوی سولفور در رژيو رذايی اسات و  يکای از ماوادی اسات کاه از منابع م

حداقل خاصیت سمی را داشته و سمیت آن در حد آب است. اين ماده دارای خاصیت ضادالتهاب 

و ضد درد بوده و توانايی مقابله با راديکال های آزاد و از بین بردن آن ها را نیز داراست )پارسل و 

ولیت سلولی  اندوژن می باشد که قادر است به عناوان دهناده يک متاب MSM(. 2002همکاران، 

سولفور در بسیاری از واکنش های ترانس متیالسیون عمل کرده و هو چنین می تواناد نقاش آنتای 

اکسیدانی و از بین برنده راديکال های آزاد را داشته باشد. بنابراين بررسی اثر محافظتی اين مولکول 
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يد که باعث تشکیل راديکال های آزاد می گردد، به نظار جالاب اسات بر تاثیرات فعالیت بدنی شد

 (.2008، 36)مارانون و همکاران

 ، ضرورت تحقیق در رابطاه باا MSMلذا با توجه به مطالب عنوان شده در مورد خواص 

چگونگی  بررسی تاثیرات آنتی اکسیدانی اين ماده احساس می شود. در اين راستا، در تحقیق حاضر

استرس  به عنوان يک آنتی اکسیدان، بر میزان گلوتاتیون پالسما و ديگر شاخس های  MSMتاثیر 

ر خواهاد اکسیداتیو مانند پروتئین کربونیل شده و ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال ماورد بررسای قارا

 GSH، به دلیل دارا بودن گروه سولفور، احتماال می تواند موجب افزايش ساطوح MSMگرفت. 

ل شاده و آنتی اکسیدان درون سلولی است( و در نتیجه کاهش میزان پروتئین کربونی)که مهو ترين 

 ن ياک مکمالافزايش ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال گردد، و به اين ترتیب احتماال می تواند به عنوا

فاده رذايی آنتی اکسیدان، جهت کاهش شدت استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت بادنی، ماورد اسات

 ربیان و دست اندرکاران ورزشی قرار گیرد.  ورزشکاران، م

 

 تحقيقاهداف 

 هدف كلی:

بر شاخس های گلوتاتیون پالسما  MSM هدف کلی اين ورح، بررسی تاثیر مصرف حاد

(GSHپروتئین کربونیل شده ،) (PC( ظرفیت آنتای اکسایدانی توتاال ،)TACو کاراتین کیناا ) ز
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 اهداف ويژه :

 اهداف ويژه اين پژوهش، شامل موارد زير خواهد بود :

پالسما، متعاقب يک جلسه فعالیت هوازی شاديد،  GSHبر   MSM. بررسی تاثیر مصرف حاد 1

 در مردان ریر فعال

 در ماردان، متعاقب يک جلسه فعالیت هوازی شديد،  PCبر    MSM. بررسی تاثیر مصرف حاد2

 ریر فعال

                                                 
.Maranon et al. 4 



، متعاقب يک جلساه فعالیات هاوازی شاديد، در  TAC بر  MSM. بررسی تاثیر مصرف حاد 3

 مردان ریر فعال

، متعاقب يک جلسه فعالیت هوازی شدی، در مردان  CK بر  MSMبررسی تاثیر مصرف حاد . 4

 ریر فعال

 

 

 

 فرضيات تحقيق :

یون پالسما، متعاقب يک جلسه فعالیت هاوازی تاثیر معنی داری بر گلوتات  MSM. مصرف حاد 1

 شديد دارد.

تاثیر معنی داری بر پروتئین کربونیل شاده، متعاقاب ياک جلساه فعالیات  MSM. مصرف حاد 2

 هوازی شديد دارد.

تاثیر معنی داری بر ظرفیت آنتی اکسایدانی توتاال، متعاقاب ياک جلساه   MSM. مصرف حاد 3

 فعالیت هوازی شديد دارد.

متعاقب يک جلسه فعالیت هوازی شديد  تاثیر معنی داری بر کراتین کیناز،  MSMحاد . مصرف 4

 دارد. 

 

 محدوديت هاي تحقيق

 الف( محدوديت هاي قابل كنترل :

 ويژگی های جسمانی آزمودنی ها -

 شرايط تمرين آزمودنی ها -

 وضیت سالمتی آزمودنی ها )دو ماه پیش از اجرای پروتکل تمرينی( -
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  مصرف مکمل های آنتی اکسیدان و داروهای ضدالتهابی ریراستروئیدی  -
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 ب( محدوديت هاي غير قابل كنترل :

 مستقیو راديکال های آزاد عدم اندازه گیری -

 عدم کنترل آنزيو های آنتی اکسیدان خون   -

 وضعیت روانی آزمودنی ها -

 عدم کنترل استراحت و خواب شب پیش از فعالیت -

 روش زندگی آزمودنی ها -

 

 تعاريف كاربردي واژه ها  

 

 راديکال هاي آزاد

الکترون جفات نشاده وجاود مولکول های ناپايداری هستند که در اوربیتال خارجی آن ها 

 (.1383دارد )راداک، 

 

 (MSM) متيل سولفونيل متان

( و قادر است باه عناوان 2002يکی از ترکیبات حاوی سولفور بوده )پارسل و همکارش، 

دهنده سولفور در بسیاری از واکنش های ترانس متیالسیون عمل کرده و هو چنین می تواند نقاش 

 (.2008راديکال های آزاد را نیز داشته باشد)مارانون و همکاران، آنتی اکسیدانی و از بین برنده 

 

  (GSH) گلوتاتيون

تری پپتیدی است که از گلوتامین، سیستئین و گاليسین تشکیل شده و اصلی ترين ترکیب 

ریر آنزيمی سیستو آنتی اکسیدانی سلول است که در سو زدايی زنوبیوتیک ها و از بین بردن گوناه 

ال و راديکال های آزاد نقش مهمی دارد. تخلیه ذخاير گلوتاتیون که مهو ترين آنتی های اکسیژن فع



اکسیدان سلولی است، موجب افزايش احتمال آسیب ديدن سلول در برابر اساترس اکسایداتیو مای 

 37(. ايان مااده در تحقیاق حاضار باا روش کرومااتوگرافی باا عملکارد بااال2004گردد )آتماکا، 

(HPLC اندازه گیری ).شد که روش استاندارد واليی برای اندازه گیری آن می باشد 

 

 

 (PCپروتئين كربونيل شده )

تغییرات ايجاد شده در پروتئین ها به دو حالت است: آسیب مستقیو اکسیداتیو باه لیازين، 

آرژينین، پرولئین و ترئونین و يا واکنش های ثانويه باقیمانده های سیستئن، هیساتیدين و لیازين باا 

یبات کربونیل فعال. اين تغییرات به وجود آمده می تواند منجار باه تشاکیل مشاتقات پاروتئین ترک

کربونیل گردد. اندازه گیری میزان پروتئین کربونیل شده اصلی ترين و کاربردی ترين مارکر جهات 

(. در 2003، 38دون و همکااران-تشخیس آسیب های شديد وارد آماده باه پاروتئین هاسات )دال

 اندازه گیری شد. 39اين ماده با روش اسپکتروفتومتری تحقیق حاضر

 

 (TACظرفيت آنتی اكسيدانی توتال )

توانايی مقاومت بافت و يا نمونه خونی در مقابل استرس اکسایداتیو را گويناد )اورساو و 

که با اندازه گیاری میازان تباديل ياون فارو باه فرياک و باا اساتفاده از روش  (40،2003همکاران

  مورد اندازه گیری قرار گرفت. اسپکتروفتومتری

 

 (CPKيا  CKكراتين كيناز )

اين آنزيو واکنش قابل برگشت کراتین به کراتین فسفات را کاتالیز می کند. نام ديگار ايان 

واکانش  ATP فسفوترانسفراز است؛ اين آنزيو می تواناد در ح اور  -ان -کراتین-ATPآنزيو، 

مولکول فسفات باه کاراتین مای شاود، باعاث شاود  قابل برگشتی را که منجر به اضافه شدن يک

                                                 
atographyHigh Performance Liquid Chrom. 1 

.Donne et al -Dalle. 1  
Spectrophotometer. 2 

.Urso et al. 3 



(. جهت اندازه گیری اين مااده از دساتگاه اساپکتروفتومتری و محاسابه 2003)اورسو و همکاران،

 اختالف جذب نوری استفاده شد.

 

 فعاليت هوازي شديد

باا  منظور از فعالیت هوازی شديد در اين پژوهش، فعالیتی است کاه بار روی ناوارگردان،

و  دقیقه با همان سرعت اداماه يافتاه 45شروع شده و به مدت  2maxVOدرصد  80دل سرعت معا

مانادگی کیلومتر در ساعت درهر دو دقیقه تا سر حاد وا 5/0 پس از آن با افزايش سرعت به میزان

 اجرا شد. 

 

 افراد غير فعال

افرادی که در مادت دو مااه قبال از اجارای پروتکال، فعالیات ورزشای نداشاته و دارای 

2maxVO  پايین تر ازml/kg/min 45 باشند. اين افراد پاس از بررسای پرسشانامه هاا و اجارای 

 تست بروس انتخاب شدند.

 

 مصرف حاد

به يک بار مصرف آنتی اکسیدان دو ساعت قبل از اجرای فعالیت منتخب اوال  مای شاود 

 (.2001، 41)تامپسون و همکاران
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 فصل دوم

مبانی نظري و ادبيات 

 حقيقت

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه 

در سال های اخیر توجه زيادی به موضوع استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت بدنی شده 

است. يک جلسه فعالیت بدنی هوازی و بی هوازی می تواند استرس اکسیداتیو شديدی را ايجاد 

ود. کند که با افزايش مقدار مولکول های اکسید شده در بافت های مختلف نشان  داده می ش

استفاده از مکمل های آنتی اکسیدانی می تواند بر نتايج به دست آمده تأثیر گذار باشد )فیشر و 

 (. 2009همکاران، 

را بر شاخس های استرس اکسیداتیو و  MSMبا توجه به اهداف تحقیق حاضر، که اثر 

آسیب ع النی ارزيابی می کند، در بخش اول اين فصل مبانی نظری در خصوص استرس 

سیداتیو، آسیب ع النی و مکمل های آنتی اکسیدانی ارائه خواهد شد. سپس در بخش دوم، اک

 مروری بر تحقیقات انجام گرفته در اين زمینه ها صورت خواهد گرفت.

 

 بخش اول: مبانی نظري

 

 فرآيند استرس اكسيداتيو 

تغییر فعالیت بدنی بخشی جدائی ناپذير از زندگی انسان و حیوان است. برجسته ترين 

زيستی که به هنگام فعالیت بدنی رخ می دهد، افزايش مقدار متابولیسو است که با افزايش مقدار 

مصرف اکسیژن هو سو است. جابجايی و سرعت زياد اکسیژن در داخل میتوکندری ممکن است 

نشت الکترون را افزايش دهد و اجزاء و اندامک های حیاتی برای عملکرد سلول را در معرض 

 (.1383)استرس( اکسايشی قرار دهد )راداک، فشار 

استرس اکسیداتیو وضعیتی است که در آن تعادل بهینه موجود بین تولید پرواکسیدان ها 

)راديکال های آزاد( و پاک سازی آن ها توسط سیستو دفاع آنتی اکسیدانی، از بین رفته و کفه ترازو 

ید و يا تشکیل راديکال های آزاد در بدن موجود به نفع تولید راديکال های آزاد پايین می آيد. تول

زنده، عموماً با مصرف اکسیژن مولکولی آراز می گردد که با توجه به ساختارش، در حقیقت خود 

 (. 2009يک گونه راديکالی است )فیشر و همکاران، 



استرس اکسیداتیو در اثر استرس زاهای مختلفی ايجاد می شود، مانند قرار گرفتن در 

آلودگی های محیطی، مصرف بیش از اندازه مواد رذايی و يا فعالیت بدنی. به بیان ساده، هر معرض 

ملل فعالیت بدنی(، می تواند منجر به ايجاد موجب افزايش مصرف اکسیژن گردد ) وضعیتی که

 (. 2009استرس اکسیداتیو گردد )فیشر و همکاران، 

ل ها و ماکرومولکول های سلولی استرس اکسیداتیو می تواند سبب آسیب بافت ها، سلو

همانند لیپیدها، پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک گردد. از اين رو استرس اکسیداتیو با کاهش 

عملکرد بدنی، خستگی ع النی، آسیب ع له و بیش تمرينی همراه است )بونینا و همکاران، 

2005.) 

 

 (  ROSگونه هاي اكسيژن فعال )

ش پذير( يک واژه عمومی است که به مولکول های مشتق از گونه های اکسیژن فعال )واکن

اکسیژن مولکولی که گونه های فعالی هستند و يا به آسانی به گونه های فعال تبديل می شوند، 

(. افزايش مصرف اکسیژن در جريان فعالیت های هوازی، با افزايش 1383اوال  می گردد )راداک،

 (.2008ان، همراه است )پندلتون و همکار ROSتولید 

 

 راديکال هاي آزاد

يک راديکال آزاد، مولکولی است که دارای يک الکترون جفت نشده در خارجی ترين اليه 

خود می باشد. اکسیژن مولکولی يک دی راديکال است، چرا که دارای دو الکترون جفت نشده با 

اشته باشند تا جهت های موازی می باشد. از آن جا که الکترون ها بايد جهت های مت ادی د

بتوانند يک اوربیتال را اشغال نمايند، الکترون هايی که به هنگام احیا شدن اکسیژن مولکولی، به آن 

افزوده می شوند، بايد يکی يکی انتقال يابند، که اين روند موجب تولید واسطه های بسیار فعالی 

 می گردد.

به تولید راديکال های آزاد  احیای کامل اکسیژن به آب دارای چهار مرحله بوده و منجر

می گردد که به تنهايی يک راديکال آزاد نمی باشد، چرا که هیچ   2O2Hمختلف و هو چنین 

( در ROSبه عنوان يک گونه اکسیژنی فعال )  2O2Hالکترون جفت نشده ای ندارد. با اين وجود 



یار فعالی را از وريق نظر گرفته می شود، چون قابلیت تولید راديکال های آزاد هیدروکسیلی بس

واکنش با فلزات انتقالی فعال، دارا می باشد. مراحل احیای کامل اکسیژن، در واکنش های زير 

 خالصه شده است:

 

 

1( O2 + e-  O2
 راديکال سوپراکسید      0-

2( O2
-0 + H2O  HO2

0 + OH-   راديکال هیدرو پراکسیل 

3( HO2
0+e- + H  H2O2    پراکسید هیدروژن 

4( H2O2 + e-  0OH + OH-   راديکال هیدروکسیل 

هرکدام از اين واسطه های ايجاد شده توسط اکسیژن ، بسیار فعال هستند؛ چرا که شکل 

 الکترونی ناپايدارشان، امکان ورود الکترون های ديگر مولکول ها را ايجاد کرده و موجب تشکیل

ا ساير مولکول ها را دارا می باشد راديکال های آزاد ديگری می شود که قابلیت واکنش ب

 (.2000، 42)کالرکسون و همکاران

زی ای فلاگرچه راديکال های آزاد مختلفی وجود دارد ]مانند اتو های هیدروژن، يون ه

یل([، تملل )انتقالی، راديکال های کربن محور )ملل تری کلرومتیل(، راديکال های سولفور محور 

ی ديکال هاز رااها يا نیتروژن ها به وجود می آيند، دسته مهمی  راديکال هايی که از ديگر اکسیژن

 يکالی بهراد ايجاد شده در بدن موجودات زنده می باشند. هو خود راديکال ها و هو گونه های ریر

میده می ل ناوجود آمده از وريق واکنش با راديکال های آزاد، گونه های اکسیژن يا نیتروژن فعا

 (. 2009مکاران، )فیشر و ه (RONS)شوند 

 

 منابع توليد راديکال هاي آزاد

ی ولیه اصلانابع راديکال های آزاد از جمله موادی هستند که منابع اولیه و ثانويه دارند. م

لیسو ز، متابوسیداعبارتند از: نشت الکترون از میتوکندری به هنگام تنفس هوازی، واکنش اگزانتین اک

 و کاتکوالمین ها. اکسیداز NADPHپروستانوئید، فعالیت 

                                                 
.Clarkson et al. 1  



ه کخون  منابع ثانويه تولید راديکال ها شامل فرآيندهای فاگوسیتوزی سلول های سفید

زه متعاقب آسیب ع النی رخ می دهد، تخريب پروتئین های حاوی آهن و تجمع بیش از اندا

 .(2006و بلويرانلی و همکاران،  1383کلسیو می باشد )راداک، 

 

 اديکال هاي آزادآسيب هاي ايجاد شده توسط ر

ون ، اکسیداسیDNAعبارتند از : شکسته شدن رشته  ROSآسیب های مولکولی ناشی از 

چرب  دهایاسید آمینه های دارای زنجیره های جانبی، از هو گسیختن پلی پپتیدها و تخريب اسی

 (.2008اشباع نشده و فسفولیپیدها از وريق پراکسیداسیون چربی )پندلتون و همکاران، 

یداسیون چربی يکی از پیامدهای اصلی تولید راديکال های آزاد می باشد. در محیط پراکس

مرحله است: مرحله آرازين،  3آزمايشگاهی، واکنش بین راديکال های آزاد و چربی ها شامل 

از وريق جداسازی  43مرحله تکلیر )انتشار( و مرحله پايانی. در مرحله آرازين، داين های مزدوج

يک گروه بنیان متیلن چربی تشکیل می شود. در مرحله تکلیر، داين های مزدوج اتو هیدروژن از 

باعث واکنش اکسیژن مولکولی با راديکال های آزاد و تشکیل هیدروپراکسید چربی می گردد. 

برآيند تجزيه هیدروپراکسیدهای چربی، الکوکسیل يا راديکال های پراکسیل است که در مرحله 

سید های چرب اشباع نشده )نظیر آن هايی که در رشای سلول هستند( به ا تکلیر ايجاد می شوند.

علت نقاط اشباع نشده چندگانه ای که در بنیانشان وجود دارد، مستعد اين فرآيند هستند. آسیب 

رشاء ناشی از استرس اکسیداتیو منجر به سیالیت بیشتر رشاء، ادرام شدن يا از دست رفتن قوام و 

 ها و آنزيو های رشاء می شود. ریر فعال شدن گیرنده

خوبی  نیز آسیب بزنند. فرآيند اين آسیب به  DNAراديکال های آزاد می توانند به 

ا نیز هئین توضیب داده نشده و اندازه گیری مستقیو چنین آسیب هايی مقدور نیست. ضمناً، پروت

سیون یداشوند. اکس وقتی که در معرض راديکال های آزاد قرار بگیرند، دچار تغییر و تحول می

ختاری ت سااسید های آمینه منجر به تغییرات فیزيکی نظیر تجزيه پروتئین ها می گردد. تغییرا

و  ATPه واضب پروتئین، ممکن است آن ها را مستعد به تجزيه بیشتر از وريق عوامل وابسته ب

 (.2000وکالرکسون و همکاران،  1383مسیرهای اوبیکنیون کند. )راداک،

 
                                                 
1. Conjucated Dians  



 هاي دفاع آنتی اكسيدانیسيستم 

همراه با تکامل اکسیژن به عنوان يک عامل حیاتی زندگی، گونه های اکسیژن فعال با 

زندگی ناسازگار شدند. اين اثر زيانبار اکسیژن با تکامل وبیعی تعداد زيادی از سیستو های دفاع 

زيست شناختی بی آنتی اکسیدانی روبرو شد. اين سیستو ها با توجه به ويژگی های شیمیايی و 

نظیرشان برای مقابله با عرض اندام اکسیداتیو در همه ابعاد و شکل های حیات انتخاب شدند 

 (.1383)راداک، 

 

 مواد آنتی اكسيدانی طبيعی اصلی

وبق تعريف، يک ماده آنتی اکسیدان، ماده ای است که در مقايسه با ماده اکسايش پذير، 

ه اکسايش پذير را تا حد زيادی به تأخیر انداخته يا مهار می رلظت کمی دارد، ولی اکسیداسیون ماد

کند. وبق تعريف کلی تر ديگری، به ترکیباتی گفته می شود که سیستو های بیولوژيک را در برابر 

 فرآيندها يا واکنش هايی که می توانند باعث اکسیداسیون بیش از حد شوند، محافظت کند.

توانند بیشتر گونه های اکسیژن فعال را خنلی و الشه  مواد آنتی اکسیدانی وبیعی اصلی می

برداری کنند، پراکسیداسیون چربی را متوقف کنند و از پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک در مقابل 

اکسیداسیون و آسیب محافظت نمايند. به وور کلی آنتی اکسیدان ها را می توان به دو وبقه اصلی 

 تقسیو کرد:

 موجود در سیستو های درون سلولیآنتی اکسیدان های  -1

 آنتی اکسیدان های موجود در مايعات برون سلولی -2

 آنتی اکسیدان های درون سلولی خود به دو وبقه تقسیو می شوند:

، Aو  Eالف( مواد ضد اکسايشی محلول در چربی که در رشاء قرار دارند و عبارتند از: ويتامین 

و يک بتاکاروتن اصلی. اين آنتی اکسیدان ها ذاتاً چربی ( و چندين کاروتنوئید 10Oاوبیکنیون )

 به عنوان مهو ترين آنتی اکسیدان محلول در چربی محسوب می شود. Eدوست هستند و ويتامین 

ب( آنتی اکسیدان های درون سلولی )سیتوزولی( که در سیتوپالسو وجود دارند و اصوالً در آب 

 سه وبقه تقسیو می شوند: محلول می باشند. اين آنتی اکسیدان ها به

 مولکول های زيستی کوچک مانند گلوتاتیون -1



 زد اکسايشی مانند کاتاالز، سوپراکسید ديسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداآنزيو های ض -2

 روتئین های متصل به آهن مانند فريتینپ -3

نوکلئوتید  چند آنزيو در تامین مواد اولیه و توان احیا کنندگی )نیکوتین آمید آدنین دی

و  (GR)فسفات( آنزيو های آنتی اکسیدانی اصلی نقش دارند که عبارتند از: گلوتاتیون ردوکتاز 

که نمی توانند گونه های اکسیژن فعال را بطور  )G6PDH( 44فسفات دهیدروژناز -6 -گلوکز

ها و (، گلوتاتیون را با بیگانه زيست GST) 45مستقیو دفع کنند، گلوتاتیون سولفور ترانسفراز

 زهرابه ها به هو پیوند می زند که قابلیت آن را دارد تا گونه های اکسیژن فعال را تولید کند.

ديگر  یز درناز آنجا که آسیب اکسیداتیو در ابتدا و بطور عمده در رشای میتوکنديايی و 

فاعی ط دین خرشاهای سلولی ايجاد می شود، لذا آنتی اکسیدان های محلول در چربی، به عنوان اول

وم دمحسوب می شوند. در صورتی که آنتی اکسیدان های محلول در آب، به عنوان خط دفاعی 

 عمل می کنند.

آنتی اکسیدان های موجود در مايع برون سلولی، در بیشتر مايعات بدن ملل پالسما، بزا ،  

را می  ولیلسمايعات احشايی و مايعات سینوويال يافت می شوند. آنتی اکسیدان های مايعات برون 

ا السمپتوان به صورت خالس در شرايط محلول يا به صورت ناخالس در داخل لیپوپروتئین های 

 (.1383پیدا کرد )راداک، 

 

 مکمل هاي آنتی اكسيدانی

شواهد فراوانی نشان می دهد که تحت شرايط فیزيولوژيک و پاتولوژيک گوناگونی از 

د، عدم تحرک و بسیاری از بیماری ها، مواد آنتی جمله فعالیت بدنی شديد، تمرين در ارتفاع زيا

اکسیدانی اندوژنوس نمی توانند به وور کلی از آسیب اکسايشی جلوگیری کنند. به لحاظ اکسايشی 

و لیپیدها شود که در نتیجه  DNAاين شرايط می تواند منجر به وارد آمدن آسیب به پروتئین ها، 

ان ها و مواد آنتی اکسیدانی به نفع اکسیدان ها تغییر يابد اين امکان وجود دارد که تعادل بین اکسید

، 46و مواد آنتی اکسیدانی اندوژن، ديگر قادر نباشند که آثار اکسیدان ها را خنلی کنند )جکسون

 (.2001و تامپسون و همکاران،  2000

                                                 
phate dehydrogenasephos-6-Glocuse. 1 

ur transferaseGlutathione sulf. 2 
.Jackson et al. 3 



سترس به دلیل اين که مقدار آنتی اکسیدان های اندوژن ممکن است جهت محافظت از ا

اهش شدت ور کتیو کافی نباشد، لذا استفاده از مکمل های آنتی اکسیدانی می تواند به منظاکسیدا

د ها بوجو ی آناسترس اکسیداتیو مفید بوده و حاشیه امنیتی بزرگتری را در برابر تأثیرات احتمال

 (.2005آورد )بونینا و همکاران، 

با در  ارد کهدو اگزوژن وجود در بدن انسان، تقابل بااليی بین آنتی اکسیدان های اندوژن 

ده آن، ید شنظر گرفتن پتانسیل ردوکس متشابه آن ها، تبديل يک آنتی اکسیدان به شکل ديگر اکس

ل های مکم ومتداول می باشد. آنتی اکسیدان ها می توانند موجب تخريب راديکال های آزاد گشته 

مايند اد نب های اکسیداتیو ايجآنتی اکسیدانی ممکن است سد محافظتی قويتری را در مقابل آسی

 (.2004)آتماکا، 

در سال های اخیر توجه زيادی به موضوع استفاده از آنتی اکسیدان های خوراکی جهت 

 (.2004مقابله با پراکسیدهای تولید شده به هنگام فعالیت بدنی شده است )زنگ و همکاران، 

یدانی می تواند موجب بهبود عملکرد شواهد کمی مبنی بر اين که استفاده از مکمل های آنتی اکس

شود، وجود دارد. اما بخش اعظمی از تحقیقات انجام يافته نشان داده اند که کمک به سیستو های 

دفاع آنتی اکسیدانی بدن می تواند آسیب های ناشی از فعالیت های بدنی را کاهش دهد )مارانون و 

 (.2007کاران، و لخی و هم 2008، 47؛ کلکار و همکاران2008همکاران، 

 

 اندازه گيري استرس اكسيداتيو در انسان

ی تو هابه وور کلی، شناسايی مستقیو آن دسته از گونه های فعال اکسیژنی که در سیس

بیعی، وايط بیولوژيکی تولید می شوند، کار بسیار دشواری است. دلیل اين امر آن است که در شر

شان شدن ز است و از اين رو در جايگاه تشکیلرلظت گونه های اکسیژن فعال، فو  العاده ناچی

. ذير نیستپکان تقريباً بالفاصله وارد واکنش می شوند. بنابراين انباشت آن ها به مقدار زياد ام

ه مانند ف های تلمعر معموالً میزان گونه های اکسیژن فعال با اندازه گیری گونه های به دام افتاده با

برآورد  ها، ز راه سنجش مولکول های زيستی اکسید شده توسط آنبرون زا )با منشأ خارجی( و يا ا

 (.1383می شود )راداک، 

                                                 
.Kelkar et al. 1 



برای ارزيابی استرس اکسیداتیو در پاسخ به فعالیت بدنی، محققین شاخس های مختلفی را  

 در ع له س هادر خون و ادرار اندازه گیری کرده اند. در تعداد قلیلی از اين تحقیقات، اين شاخ

 ری شده اند.اندازه گی

يک روش مستقیو برای اندازه گیری راديکال های آزاد است که عمدتاً در  48ESRروش  

مطالعات آزمايشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. اما اخیراً برای اندازه گیری راديکال های آزاد 

 (.2003موجود در خون استفاده شده است )اورسو و همکاران، 

نیازمند تجهیزات  ESR، يعنی RONSندازه گیری مستقیو به دلیل آن که روش های ا 

عالیت ثر فگران قیمت هستند، اکلر پژوهشگرانی که در حیطه راديکال های آزاد تولید شده در ا

، شده بدنی پژوهش می کنند، از روش های ریر مستقیو جهت ارزيابی استرس اکسیداتیو ايجاد

قدار یری مرس اکسیداتیو عبارت است از اندازه گارزيابی ریر مستقیو است استفاده می نمايند.

حصوالت مبا بیومولکول های ويژه. اين  RONSمولکول های پايدار تولید شده در نتیجه واکنش 

 سیداسیونز اکمولکولی متداول شامل متابولیت های پايدار )يعنی نیترات/ نیتريت( و مواد حاصل ا

 ارتند از:بافت های هدف می باشد. اين بافت های هدف عب

(، MDAحصوالت نهايی پراکسیداسیون چربی ]ايزو پروستان ها، مالون دی آلدئید )م -1

TBARS( هیدروپراکسیدهای چربی ،LOOH( داين های مزدوج ،)CD و لیپوپروتئین های )

 [(oxLDL)اکسید شده با وزن مولکولی پايین 

ژه و آمینه های اکسید شده وي (، اسیدPCروتئین های اکسید شده ]پروتئین کربونیل شده )پ -2

 [(NT)نیتروزين 

اکسید  DNA( و OHdG- 8زين )داکسی گوآنو -2 -یدورکسیه -8سیدهای نوکلئیک ]ا -3

 شده[

ع های دفا یستومیزان استرس اکسیداتیو ايجاد شده را می توان با بررسی تغییرات بوجود آمده در س

کس یرات ردوتغی نوان ملال از وريق اندازه گیریآنتی اکسیدانی بدن نیز اندازه گیری نمود که به ع

موجود در  Cو  Eدر اصلی ترين آنتی اکسیدان اندوژن يعنی گلوتاتیون و همچنین میزان ويتامین 

 گردش خون، امکان پذير می باشد.

                                                 
onanceElectron Spin Res .1  



کسید عالوه بر اين ها، میزان فعالیت آنزيو های آنتی اکسیدانی خاص ]يعنی سوپرا

([ GRاز )( و گلوتاتیون ردوکتCAT( ، کاتاالز )GPXیون پراکسیداز )(، گلوتاتSODديسموتاز )

 د.گیر می تواند به عنوان شاخس استرس اکسیداتیو ايجاد شده در بافت، مورد ارزيابی قرار

ارتند ه عبهو چنین روش های مختلفی نیز برای ارزيابی ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن وجود دارد ک

 از:

 ( TEAC)49معادل ترولوکس ظرفیت آنتی اکسیدانی  -1

 (TAS)50وضعیت آنتی اکسیدانی توتال  -2

 ( FRAP)51قابلیت احیای فريک پالسما  -3

 ( TRAP)52پارامتر آنتی اکسیدانی شکار راديکال های توتال  -4

 (.2009( )فیشر و همکاران، ORAC)53ظرفیت شکار راديکال های اکسیژن محور  -5

 

 وضعيت ردوكس دورن سلول

برقرار است که تأثیرات ملبت ومنفی  RONSود پايه ای برای تولید و تخريب همواره حد 

بر عملکردهای فیزيولوژيکی می گذارد. در سیستو های زنده، تعادل بین تولید راديکال های آزاد و 

دفاع آنتی اکسیدانی، وضعیت ردوکس درون سلول را تعیین می کند که نقش مهمی در بهبود 

. وضعیت ردوکس يا تعادل ردوکس، نشان دهنده پتانسیل عملکردهای سلولی دارد

تنظیو می گردد و معموالً از وريق  PHموجود در درون سلول بوده و همانند  54اکسیداسیون/احیای

)که اصلی ترين  (GSSG)و اکسید شده  (GSH)اندازه گیری نسبت بین گلوتاتیون احیا شده 

بات تیولی يا دی سولفیدی، ارزيابی می شود )فیشر و آنتی اکسیدان ریر آنزيمی است(، يا ديگر ترکی

 (.2009همکاران، 

 

 

                                                 
Trolox Equivalent Antioxidant Capacity .1 
Total Antioxidant Status .2 
Ferric Reducing Ability of Plasma .3 
Total Radical Trapping Antioxidant Parameter .4 
Oxygen Radical Absorbancec Capacity .5 

 ا می گویند.گیرد و دیگری الکترون می دهد، واکنش اکسیداسیون/ احی رون میواکنش بین دو عنصر یا دو مولکول را که یکی الکت -6



 فعاليت بدنی و استرس اكسيداتيو

درصد از اکسیژن  98تا  95مصرف اکسیژن به هنگام فعالیت بدنی افزايش می يابد، 

مصرف شده در جريان متابولیسو هوازی به آب احیا می شود، اما بخش باقیمانده ممکن است به 

( تبديل گردد. به RONSالت ثانويه اکسیداتیو، يعنی گونه های اکسیژن و نیتروژن فعال )محصو

هنگام فعالیت بدنی، احتمال اين که راديکال های آزاد در مقادير بیشتری نسبت به حالت استراحت 

به دقت کنترل نشود، اين ترکیبات می توانند به  RONSتولید شوند، وجود دارد. چنان چه تولید 

 (.2007فت های مختلف بدن آسیب برسانند )لخی و همکاران، با

فعالیت بدنی مزايای مهمی برای بدن دارد که شامل افزايش آمادگی جسمانی، جلوگیری از 

ابتالء به بیماری ها و بهبود کیفیت زندگی می باشد. اما فعالیت بدنی سنگین موجب تولید گونه 

به صورت جدی تهديد کننده فرآيندهای ساختاری و های اکسیژن و نیتروژن فعال می گردد که 

 (.2008جی و همکاران، و سیستو های مختلف بدن است )عملکردی سلول ها، ارگان ها 

اگرچه فعالیت بدنی کارايی سیستو دفاع آنتی اکسیدانی بدن را افزايش و استرس اکسیداتیو  

اده اند که تمرينات شديد می ناشی از فعالیت را کاهش می دهد، اما برخی پژوهش ها نشان د

توانند منجر به آثار معکوس شوند که اين آثار به دلیل اکسیداسیون شديد آنتی اکسیدان ها جهت 

هو اکنون به خوبی  (.2005می باشد )فیناد و همکاران،  RONSجلوگیری از اعمال مخرب 

های آزاد افزايش می پذيرفته شده است که در جريان فعالیت های ورزشی شديد، تولید راديکال 

 (.2007يابد )لخی و همکاران، 

 

 مکانيسم هاي توليد راديکال هاي آزاد در جريان ورزش هوازي

مکانیسو های احتمالی بسیاری برای تشکیل راديکال های آزاد به هنگام فعالیت بدنی  

ان ورزش وجود دارد. اولین مورد، آسیب مربوط به اکسیژن بیش از حد است که احتماالً در جري

برابر  20تا  10هوازی بسیار شديد به وقوع می پیوندد. به هنگام چنین فعالیتی، مصرف اکسیژن 

بیشتر از زمان استراحت است که می تواند منجر به ورود اکسیژن به درون ع الت فعال گردد تا 

ند. برابر بیشتر از حالت استراحت خود اکسیژن دريافت کن 200تا  100جايی که اين ع الت 

همان وور که قباًل ذکر شد میتوکندری يا به صورت دقیق تر، زنجیره انتقال الکترونی، محل 



راديکال های سوپراکسید در درون میتوکندری که  احتمالی تولید راديکال های آزاد در بدن است.

در معرض جريان شديد اکسیژن قرار دارد، تشکیل می شوند که می تواند موجب تشکیل ديگر 

کال های مخرب نیز گردد. هو چنان که میزان اکسیژن موجود در درون سلول افزايش می يابد، رادي

 سرعت تراوش الکترون به اکسیژن نیز بیشتر می شود. 

ن مصرفی % حداکلر اکسیژ 100مورد بعد، احتماالً مربوط به شدت های ورزش باالتر از 

 و افزايش سرعت تولید ATPود است. فعالیت در چنین شدت هايی می تواند منجر به کمب

انیسو ( گردد که اين امر تولید راديکال های آزاد را از وريق مکADPآدنوزين دی فسفات )

 گزانتین اکسیداز، تحريک می کند.

محتمل ترين مکانیسو تشکیل راديکال های آزاد در جريان فعالیت های هوازی، وضعیتی 

شد. به هنگام ورزش، اندام های مختلفی هو چون به نام آسیب ايسکیمی و خونرسانی مجدد می با

کبد و کلیه ها  ممکن است دچار کمبود اکسیژن شوند که در نتیجه انحراف خون از بخش های ریر 

فعال به سمت ع الت در حال فعالیت اتفا  می افتد. پس از اتمام ورزش، جريان خون به حالت 

و اکسیژن دريافت می کنند. اين وضعیت وبیعی رسیده و اين اندام ها خونرسانی مجدد شده 

موجب تشکیل راديکال های آزاد و محصوالت حاصل از پراکسیداسیون لیپیدها می گردد )مک 

 (.1999، 55بريد و همکاران

 

 سولفور

اس سولفور يکی از مواد رذايی متابولیکی اصلی و عنصری ریر فلزی است که بر اس

 دن وبفر، سومین ماده معدنی فراوان موجود در درصدی از وزن کل بدن، بعد از کلسیو و فس

صر ک عنششمین ماده معدنی درشت مولکول فراوان موجود در شیر می باشد. سولفور به عنوان ي

يگر دا و هریر آلی مهو و به علت ترکیب با اسیدهای آمینه، پروتئین ها، آنزيو ها، ويتامین 

 ست.بیومولکول ها، عنصری حیاتی برای تمام جانداران ا

برخالف انسان و حیوانات تک معدی، گیاهان می توانند از سولفور ریرآلی جهت سنتز 

اسیدهای آمینه حاوی سولفور، مانند متیونین و سیستئین استفاده نمايند و از اين رو منبع مهو 

                                                 
.McBride et al. 1  



سولفور برای انسان و بسیاری از حیوانات می باشند. اسید آمینه های حاوی سولفور، در پروتئین 

 حیوانی و حبوبات در مقايسه با پروتئین های گیاهی به مقدار فراوان تری وجود دارند. های

سولفور بدن با مصرف مواد رذايی تأمین می گردد. اسیدآمینه های سولفوردار را به عنوان 

منبع اولیه سولفور در رژيو رذايی در نظر می گیرند. اين ماده تقريباً تنها از پروتئین ها مشتق می 

اسید آمینه تشکیل دهنده پروتئین ها، حاوی سولفور می باشد )نیو نی و  20تا  2د. در حدود شو

 (.2002و پارسل و همکاران،  2004؛ آتماکا، 2007همکاران 

 

 اسيد آمينه هاي آنتی اكسيدانی داراي سولفور 

نین، اسیدآمینه های آنتی اکسیدانی و ترکیبات حاوی سولفور عبارتند از: سیستئین، متیو

 -(، آلفاNAC(، ان استیل سیستئین )LA(، لیپوئیک اسید )GSHتائورين، گلوتاتیون )

 ( و...MPGمرکاپتوپروپیونیل گاليسین، )

سیستئین يک اسید آمینه ضروری برای سنتز گلوتاتیون و حاوی سولفور است که نقش 

ز مهو جهت سنتز مهمی به عنوان يک عامل احیا کننده اگزوژنوس دارد. اين ماده يک پیش سا

 پروتئین می باشد.

متیونین اسید آمینه دارای سولفور و يکی از منابع اصلی سولفور در بدن است. میتونین يکی از اسید 

آمینه های ضروری می باشد؛ چرا که بدن انسان قادر به سنتز متیونین از سولفور ریر آلی نبوده و 

 .برای فراهو کردن آن به منابع رذايی وابسته است

تائورين، يک اسید آمینه سولفور دار ریر پروتئینی و فراوان ترين اسید آمینه آزاد موجود در 

بدن بوده و نقش مهمی در بسیاری از روندهای بیولوژيکی حیاتی دارد. تائورين در بدن موجودات 

سرعت  زنده، از متابولیسو متیونین و سیستئین به وجود آمده و بنابراين از وريق رژيو رذايی به

 جذب می گردد.

گلوتاتیون يک تری پپتید حاوی سیستئین و اصلی ترين ترکیب سیستو آنتی اکسیدانی سلول بوده و 

در سو زدايی ترکیبات زنوبیوتیک و از بین بردن گونه های اکسیژن فعال و راديکال های آزاد نقش 

 مهمی دارد.
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Abstract: Exercise appears to increase reactive oxygen species, which can result 

in damage to cells. Methyl Sulphonyl Methane, better known as MSM, is a 

naturally occurring sulphur compound with well-known antioxidant properties. 

Aim: The purpose of this study was to examine the effect of  MSM 

supplementation on plasma glutathione and protein carbonyl after a single bout 

strenuous exercise. Method: Sixteen untrained, healthy male (age: 20.5±0.3Yrs, 

weight: 72.36±3.1 kg & height: 173.6±1.2 cm) were randomly assigned to 

supplement (S) and placebo (P) groups. Blood samples were drown 2h and 

immediately before, immediately, 2h and 24h after exercise. Following the first 

sampling, the S and P groups supplemented 100 mg/kg of body weight MSM 

and placebo, respectively. Subjects ran for 45 minutes with speed equal 

80%VO2max and allowed to exhaustion on treadmill. Glutathione (GSH) by 

HPLC,  Protein Carbonyl (PC), Total Antioxidant Capacity (TAC) and Creatine 

Kinase by Spectrophotometry were measured. Data were analyzed using 

repeated measures analysis of variance (ANOVA) with Bonferoni correction 

and t student. Results: There were no significant differences between two 

groups in GSH and CK, but there were significant differences in PC at 2h and 

24h after exercise and in TAC at 24h after exercise (P<0.05). Conclusions: It 

appears that acute supplementation of MSM may has effect on reduction of 

oxidative stress but has not significant effect on muscle damage marker (CK).  

 

 

 

 

 

 



 

 

Effect of Methylsulfonylmethane supplementation on plasma 

glutathione and protein carbonyl after a single bout strenuous 

exercise 

 

By: 

Nasrin Vaezi 

 

Thesis 

SUBMITTED TO GRADUATE STUDIES FOR THE DEGREE OF 

MASTER OF SCIENCE (M.SC.) 

IN 

PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENSE 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

ARDABIL-IRAN 

 

Evaluated And Approved By Thesis Committee As: 

 

B. Nakhostin-Roohi, Ph.D., Assist. Prof. Of Exercise Physiology 

(Chairman) 

S. Bohlooli, Ph.D., Prof. Of  Pharmacology  

L. Bolboli, Ph.D., Assist. Prof. Of Physical Education and Sport Science. 

M.T. Aghdasi, Ph.D., Assist. Prof. Of Physical Education and Sport 

Science 
December - 2009



 

 

Faculty of Literature and Human Science 

 

Department of Physical Education and Sport Sience 

 

 

Effect of Methylsulfonylmethane supplementation on plasma 

glutathione and protein carbonyl after a single bout strenuous 

exercise 

 

 

Supervisors: 

Babak Nakhostin Roohi (Ph.D.) 

Shahab Bohlooli (Ph.D.) 

 

 

By: 

Nasrin Vaezi 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

 

 

2009,December 

 
 


