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  مقدمه - 1-1

یک سو به  دانش فیزیولوژي فعالیت هاي بدنی، یک رویکرد داراي هویت و نظام دار است که از      

مطالعه عملکرد اجزا و سیستم هاي بدن انسان می پردازد و از سوي دیگر شرایط خاصی ناشی از فعالیت 

بدنی مورد توجه قرار می دهد. یکی از این شرایط خاص، فشاري است که از سوي تمرین و فعالیت 

سط دستگاه هاي مختلف جسمانی به بدن تحمیل می شود و بدن براي مقابله با این فشار و تعدیل آن تو

خود پاسخ هاي را ایجاد می کند. پاسخ هاي ایجاد شده توسط بدن از یک سو متناسب با میزان فشار 

اعمال شده بوده و از یک سوي دیگر این پاسخ ها می توانند نشانه هاي براي دستیابی به سازگاري هاي 

برنامه ها و روش هاي تمرینی نوین  مطلوب یا نامطلوب تمرین باشند. در سال هاي اخیر با توسعه ي

محققان به دنبال راه هاي برایاندازه گیري سودمندي روش هاي تمرینی هستند. یکی از مهم ترین روش 

ها براي ارزیابی تمرین و میزان اثرگذاري آن بر ورزشکاران اندازه گیري متغیرهاي بیوشیمی است. در این 

ه سه دسته کلی تقسیم نمود که عبارتند از: آنزیم ها، هورمون ها راستا متغیرهاي بیوشیمایی را می توان ب

  ).2003و متابولیت ها (روبرگز 

براي درك نحوه ي پاسخ دهی بدن به فعالیت ورزشی مطالعه دستگاه هاي کنترلی ضروري است.       

فعالیت ورزشی نوعی استرس(فشار) است که بر بدن وارد می شود و براي آنکه فعالیت ورزشی ادامه پیدا 

راي یابد، این استرس باید تحمل شود. هر چند دستگاه هاي عصبی مسئول بسیاري از تنظیمات بدن ب

پاسخ دهی به محرك تمرینی می باشد، با این حال تنظیم دقیق پاسخ هاي فیزیولوژیک بدن نسبت به هر 

گونه اختالل در هومئوستاز بدن، مسئولیت هاي متفاوتی را به بدن تحمیل می کنند که موجب پاسخ 

اي اخیر توجه هاي از سوي بدن می شود. تمرین مقاومتی یکی از شیوه هاي تمرینی است که در سال ه

). این نوع تمرین با توجه به داشتن متغیرهاي تمرینی متعدد 2002زیادي به خود جلب کرده است(ماتیو

می تواند فشارهاي متفاوتی بر بدن وارد سازد. فشار هاي ناشی از این نوع تمرین انعکاسی را در کلیه 

 ). 2003ن ریز می باشد(روبرگز دستگاه هاي بدن ایجاد می کند که مهم ترین آنها دستگاه غدد درو



 
 

 بیان مساله - 2-1

شود صورت مستمر، مداوم و مقاومتی و با شدت زیاد انجام می ها بههایی که تمرینات آندر ورزش      

زا و هاي بدن، عوامل آسیبعالوه بر ایجاد فواید و تغییرات مطلوب فیزیولوژیکی و آناتومیکی در دستگاه

هاي ضد التهابی، هاي گوناگون بدن از جمله سیستمشود که روي سیستممیاي نیز تولید تخریب کننده

؛ 1997، 1توانند اثر سرکوبگرانه و مخرب داشته باشند (اوهیشی و همکارانایمنی و آنزیمی بدن می

، 5؛ رونگسریتون و همکاران2004، 4؛ شارما و همکاران2012، 3؛ المپرکت2012، 2موتوسامی و همکاران

هاي شدید میزان تولید و فعالیتش زا و مخرب سلولی که با انجام ورزشاز این عوامل آسیب). یکی 2004

؛ 3020، 7؛ تورنر و همکاران2003، 6باشد (مارگاریتیس و همکارانمیهاي آزاد یابد رادیکالافزایش می

؛ 2012، 11؛ هامودا و همکاران2012، 10؛ خامس و همکاران2013، 9؛ میرلس و همکاران2013، 8آووباجو

هاي آزاد داراي اثرات تخریبی روي سلول، ساختار غشاي سلولی، ). رادیکال2000، 12وینا و همکاران

هاي پروتئینی سلول، ، آنزیممیتوکندریایی DNAو بویژه  DNAو  RNAهاي داخل سلولی، غشاي ارگان

  باشد. ها و غیره میلیزوزوم

اکسیدانی در بدن منجر به بروز استرس اکسیداتیو آزاد و دفاع آنتی هايعدم توازن بین تولید رادیکال      

- اکسیدانهاي آزاد، آنتی. در همین راستا مشخص نمودن روابط میان رادیکال)2005، 13(کارانت گرددمی

اکسیدانی با تمرینات ورزشی یکی از موضوعات مورد بررسی اکثر پژوهشگران هاي آنتیها، بویژه آنزیم

  باشد.ی در دهه اخیر میعلوم ورزش

الی  10هاي شدید، میزان متابولیسم و سرعت آن و همچنین مصرف اکسیژن غالبا با انجام ورزش      

شود. با افزایش میزان مصرف اکسیژن و متابولیسم در طول برابر بیشتر از زمان استراحت می 200

گیرند. وش فراوان اکسیژن قرار میهاي عضالت فعال در معرض تراتمرینات ورزشی، میتوکندري سلول

ها خود سبب ساخته شدن سازد که آنهاي سوپراکسید را میرادیکالمقادیري از این اکسیژن مصرفی 
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؛ راداك و 2000وینا و همکاران، ؛ 1997اوهیشی و همکاران، شود (هاي مضر و مخرب دیگر میرادیکال

  ). 1997، 14همکاران

ه ها شدفتدن به باتولید رادیکال آزاد است و باعث آسیب رسان ع دیگري ازپراکسیداسیون لیپید منب      

ان، این می در هاي التهابی تصلب شرائین و به خصوص پیري نقش دارد.ها، بیماريو در ایجاد سرطان

؛ 1997ن، یابد (مرادیاعنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدي افزایش می) بهMDAمالون دي آلدهید (

 هايالیتگیري مقادیر مالون دي آلدهید در سطح سرمی پس از انجام فع). با اندازه2014مقدسی، 

  توان به میزان پراکسیداسیون لیپیدي غشاي سلولی پی برد. ورزشی می

هاي شدید، انفجاري، مقاومتی و اکسیدانی ممکن است به طور انتخابی در طول ورزشهاي آنتیآنزیم      

اي از بدن فعال شوند. عضالت هاي ویژهاسترس اکسیداتیو تولید شده در بافتکوتاه مدت نسبت به 

اسکلتی ممکن است در معرض بیشتر استرس اکسیداتیو نسبت به کبد و قلب قرار گیرند. سوپراکسید 

هاي )، دفاع اولیه را برعلیه گونهGPX)، گلوتاتیون پراکسیداز (CAT)، کاتاالز (SODدیسموتاز (

اکسیدانی هاي مهم آنتیها نیز از شاخصکنند. این آنزیمشده در طول ورزش فراهم میاکسیژن فعال 

  ). 2013، 15؛ کاپالن و همکاران2014؛ مقدسی، 2013شوند (تورنر و همکاران، محسوب می

امروزه فواید ورزش براي سالمندان بیش از پیش شناخته شده است. از جمله عوامل اساسی در       

ها افزایش قدرت و مقاومت عضالت ی جسمانی افراد سالمند به خصوص وضعیت سالمتی آنافزایش آمادگ

یابد. تصور هاي آزاد در بدن افزایش میباشد. در اثر انجام تمرینات مقاومتی شدید تولید رادیکالها میآن

ر ورزش است. هاي عضالت فعال و درگیر دهاي فعال اکسیژن سلولبر این است که منبع اصلی تولید گونه

هاي اکسیژن فعال شده شاهد بروز آسیب سلولی از طریق ایجاد واکنش با غشاي با افزایش تولید گونه

شود ها، عملکرد سیستم ایمنی و غیره میها، پروتئیندوالیه فسفولیپیدي سلول و آسیب به چربی

) در یک مطالعه 1393ان (). قهرمانی و همکار2012، 16؛ گومز و همکاران2003(ماگاریتیس و همکاران، 

اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، بیلی روبین و اسید اوریک در به بررسی 

ر پرداختند. نتایج نشان می داد یک جلسه تمرینات مقاومتی تاثیري مردان سالمند ورزشکار و غیر ورزشکا

) به بررسی آثار 1388همچنین نوري و همکاران ( معناداري بر آنتی اکسیدان هاي مردان سالمند نداشت.

تمرینات ترکیبی مقاومتی بر زنان سالمند مبتال به سرطان سینه پرداختند. نتایج نشان می داد که هشت 

هفته تمرینات مقاومتی بر شاخص هاي آنتی اکسیدان در زنان مبتال به سرطان سینه تاثیر معنی داري 
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) به بررسی اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی در مردان مبتال به 1392فتح الهی و همکاران ( .ندارد

سرطان پروستات پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که هشت هفته تمرینات مقاومتی باعث افزایش 

در تحقیقی دیگر دبیدي  .معناداري در ظرفیت آنتی اکسیدانت ها در افراد مبتال به سرطان پروستات دارد

در زنان مبتال به سرطان سینه مورد بررسی قرار مقاومتی ) اثر هشت هفته تمرینات 1392و همکاران (

داد نتایج این مطالعه نشان داد تمرینات باعث افزایش معناداري در میزان ظرفیت انتی اکسیدان ها می 

اي است که از هاي آنزیماتیک و غیر آنزیماتیک به اندازهاکسیدانشود. در شرایط طبیعی میزان تولید آنتی

کند اما احتماال در طی ورزش مقاومتی و سالمندي این شرایط هاي اکسیژن فعال شده جلوگیري میگونه

کند. همچنین روش تمرینی در افراد سالمند یک عامل مهم در در نتایج متناقض در تحقیقات فرق می

اکسیدانی متعاقب انجام آنتی هايهاي آنزیممختلف باشد.  با توجه به کمبود مطالعات در خصوص پاسخ

اکسیدانی در حفظ بقاي سلول و بهبود هاي آنتیتمرینات مقاومتی در سالمندان و اهمیت فعالیت آنزیم

اکسیدانی مذکور را طی هشت  هاي آنتیعملکرد ایمنی سلول این پژوهش در نظر دارد پاسخ این شاخص

   دهد. هفته تمرین مقاومتی در سالمندان مورد مطالعه قرار

  فرضیات پژوهش - 3-1

گلوتاتیون پراکسیداز پالسماي  زنان سالمند تاثیر  متی منتخب بر میزانهشت هفته تمرین مقاو  - 1

 معناداري دارد.

  سوپراکسید دیسموتاز زنان سالمند تاثیر معناداري دارد. میزانهشت هفته تمرین مقاومتی منتخب بر  - 2

مالون دي آلدهید پالسماي زنان سالمند تاثیر  میزانهشت هفته تمرین مقاومتی منتخب بر   - 3

  معناداري دارد.

  اهداف تحقیق – 4 – 1

  هدف کلی -1-4-1

هدف کلی از اجراي پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی منتخب بر برخی شاخص 

  هاي آنتی اکسیدانی  در زنان سالمند می باشد.



 
 

  اهداف ویژه

هفته تمرین مقاومتی منتخب بر غلظت گلوتاتیون پراکسیداز پالسما در زنان تعیین تاثیر اجراي هشت  - 1

 سالمند.

تعیین تاثیر اجراي هشت هفته تمرین مقاومتی منتخب بر غلظت سوپراکسید دیسموتاز در زنان  - 2

  سالمند.

ن تعیین تاثیر اجراي هشت هفته تمرین مقاومتی منتخب بر غلظت مالون دي آلدهید پالسما در زنا - 3

  سالمند.

  ضرورت و اهمیت پژوهش – 5 – 1

امروزه با توسعه علوم مربوط به پزشکی ،اقتصادي و اجتماعی، میزان مرگ و میر کاهش  یافته و امید       

به زندگی رو به افزایش است. در واقع با گذشت زمان، جمعیت جهان به سمت سالمندي پیش می رود. به 

قرن را  قرن سالمندي نامیده است و بیشترین مسایل  و مشکالتی  طوري که سازمان بهداشت جهانی این

که سیستم هاي  بهداشتی  حتی در کشورهاي پیشرفته با آن روبرو هستند مربوط به این قشر از جامعه  

هاي بیماري عروانی خویش هستند و انوا هاي بدنی واز طرف دیگر سالمندان شاهد تقلیل توانایی است.

هاي مغزي مشکالت گوارشی، و انواع آسیب پوکی استخوان، مشکالت تنفسی، ایست قلبی، جسمانی نظیر

 .می کند  بی خوابی آنها را تهدید سو مصرف مواد، افسردگی، انواع اختالالت روانی، نظیر اضطراب، و

 بنابراین براي حفظ استقالل و کیفیت زندگی براي جمعیت سالخورده، مداخالت ورزش که موفق در حفظ

از آنجایی که ارایه یک روش علمی موثر و  .یابد باید شناسایی و توسعه، باشدتوانایی هاي عملکردي 

کارامد با توجه به توان و نیاز سالمندان بسیار موثر است محقق در این مطالعه در نظر دارد یک روش 

ع آنتی اکسیدان وجود دارد: دو نو تمرینی مناسب را با توجه به توان و نیاز سالمند ارایه دهد. به طور کل

آنتی اکسیدانی هاي غیر آنزیمی یا  بیرونی که از رژیم هاي بیشتر از رژیم هاي غذایی به دست می  - 1

آید و آنتی اکسیدان هاي درونی یا آنزیمی که درون بدن ساخته می شود. عالوه بر آنتی اکسیدان هاي 

سیدان هاي  آنزیمی هستند (مثل سوپر اکسید رژیم غذایی، سازوکارهاي درون زاد که اغلب آنتی اک

در بسیاري   ROSرا جمع آوري کنند. تولید  ROSدیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیدتاز، کاتاالز) می توانند 

از بیماري هاي انسان از جمله سرطان مشارکت می کنند. نشان داده شده است آنتی اکسیدان هایی مثل 

ا از قرار گرفتن در معرض فشار اکسایشی مراقبت می کند. به هر ) سلول هSODسوپر اکسید دیسموتاز (

میتواند  ROSحال تغییر ژنی در آنزیم هاي  آنتی اکسیدانی و در  قرار گرفتن در معرض فشار اکسایشی 

  سبب گسترش سرطان شود.



 
 

استرس لذا با توجه به اینکه از یک سو مشخص شده بسیاري از بیماري ها از جمله سرطان ها با       

اکسایشی و التهاب مرتبط می باشد و از سوي دیگر نشان داده شد که اجراي تمرینات منظم ورزشی باعث 

بهبود دستگاه آنتی اکسیدانتی بدن می شود، لذا این فرض مطرح می شود که اجراي این تمرینات از 

ش سرطان خواهد طریق کاهش التهاب و گسترش دستگاه هاي آنتی اکسیدانتی باعث جلوگیري از گستر

  .شد

  محدودیت هاي تحقیق – 6 – 1

  محدودیت هاي قابل کنترل -1-6-1

نتایج پژوهشی را تحت ستتوانبا برخی از عوامل دخیل که میمحقق در اجراي پژوهش حاضر،       

توان ها را در کنترل خود درآورده است، میالشعاع قرار دهد، مواجه بود. از جمله این عوامل که محقق آن

 ابزار و وسایل از استفاده ها و همچنین جنس، دامنه سنی،کالیبره کردن ابزار اندازه گیري دادهبه 

تعیین سطوح فعالیت روزانه و عادات زندگی  یکسان، و آزمونگر گیرياندازه مکان و زمان آزمایشگاهی،

یار آزمونگر قرار نداشته ها تحت اختیعالوه از آنجایی که آزمودنه نمونه هاي مورد مطالعه، اشاره نمود. ب

اند، که از توانند در نتایج آزمون موثر باشند توجیه شدهیاند نسبت به اهداف انجام آزمون وعواملی که م

عفونی مزمن و حاد، عدم مصرف دارو هاي خاص در  يهايماریتوان به عدم ابتال به بیجمله این موارد م

به عبارت دیگر، با توجه بدنی در روز آزمون و غیره اشاره کرد.  روز آزمون و روز قبل از آن، و انجام فعالیت

به امکانات موجود، مجري طرح سعی نموده که عمده عوامل موثري که  ممکن بوده بر نتایج تحقیق اثر 

  گذار باشد را کنترل نماید.

  محدودیت هاي غیر قابل کنترل -2-6-1

بود. نها داشت که پژوهشگر قادر به کنترل آن برخی از عوامل اثرگذار به نتایج پژوهش وجود خواهد      

توان به وضعیت تغذیه، مصرف مواد دارویی، میزان خواب و به طور کلی عوامل از جمله این عوامل می

  عروقی اشاره نمود. - گیري کارایی قلبی روانی به هنگام اجراي آزمون اندازه



 
 

  تعریف واژگان و اصطالحات – 7 – 1

  )Malonedialdehydeمالون دي آلدهید ( -1-7-1

) یکی از محصوالت ثانویه مشتق شده از پراکسیداسیون اسیدهاي چرب MDAمالون دي آلدئید (      

اشباع نشده است. آلدئیدها به ویژه مالون دي آلدئید به عنوان شاخص استرس اکسیداتیو در پاسخ به 

  ).2008، 17فعالیت مورد اندازه گیري قرار می گیرد (کوریاما

تیوباربیتوریک اسید استفاده شد. به  از یک معـرف رنگـی بـه نـام براي اندازه گیري مالون دي آلدئید      

بالنک استاندارد اضافه گردید و پس از طی مراحل آزمـایش،  طور خالصه، این معرف بـه نمونـه سـرم و

گیـري شـد.  نـک انـدازهنانومتر در برابـر بال 492نمونه ها توسط اسپکتروفتومتر در طیف  شـدت جـذب

، 18د (بوتسوقلو و همکاراناستفاده ش تترااتوکـسی پروپـان 3، 3، 1، 1از  MDAاسـتاندارد  بـراي تهیـه

1994(.  

  )superoxide dismutaseسوپراکسید دیسموتاز ( -2-7-1

اکسید ) به اکسیژن و پر2Oآنزیم هایی هستند که واکنش دیسموتاسیون آنیون سوپراکسید (      

ی در تمام قریباتهیدروژن را کاتالیز می کنند. سوپراکسید دیسموتازها، آنتی اکسیدان هاي دفاعی مهمی 

ند. از ی باشسلول ها هستند. آنزیم هاي سوپراکسید متالوپروتئین هستند و داراي چندین فرم رایج م

  شد.استفاده  RANDOXساخت شرکت  125SOD: Cat NO: SDکیت 

  )Glutathione peroxidaseگلوتاتیون پر اکسیداز ( -3-7-1

زنده  یسین) است، که در موجوداتسیستئینیل گال- ال- گلوتامین- وي- گلوتاتیون یک تري پپتید (ال      

ست، می )  گلوتاتیون چون حامل گروه فعال تیول به شکل بقاي سیستئین ا105چندیدن نقش دارد (

ان ا به عنود و یي فعال اکسیژن یا نیتروژن و الکتروفیل ها واکنش دهتواند به طور مستقیم با گونه ها

  کوفاکتور براي آنزیم هاي مختلف به عنوان آنتی اکسیدان عمل می کند. 

باشد: آنزیم و استوار می )1967( 19پاگلیا و همکاراناین متد بر اساس روش توصیف شده توسط 

 20 یدروپراکسیده) را توسط کومن GSHلوتاتیون (ون گـداسیـش اکسیـداز واکنـپراکسی ونـگلوتاتی

) GSSG، گلوتاتیون اکسید شده ( NADPHنماید. در حضور آنزیم گلوتاتیون ردوکتازو کاتالیز می
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 +NADPبه  ADPHشود که این احیاء با اکسیداسیون همزمان به گلوتاتیون احیاء تبدیل می مجدداً

  شود.گیري مینانومتر اندازه 340همراه است. در این واکنش کاهش جذب نوري در طول موج 

  )Antioxidantآنتی اکسیدان ( -4-7-1

یري زاد جلوگال هاي آمولکول هایی که می توانند از راه دفع الکترون هاي آزاد خود از فعالیت رادیک      

ر این اشد. دببکنند که قدرت واکنشی کمتري داشته و یا آن ها را محدود کرده و سپس تبدیل به چیزي 

ن شاخص عنوا تحقیق، آنزیم هاي گلوتاتیون پر اکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز و مالون دي آلدهید به

  هاي انتی اکسیدانی در نظر گرفته شدند.

  )Resistance Trainingتمرین مقاومتی ( -5-7-1

مختلف عضالنی با شدت کم تا شدید در برابر تمرینات مقاومتی شامل به کارگیري گروه هاي       

 –مقاومت با دوره ها و تکرارهاي مختلف است که موجب افزایش قدرت عضالنی و تغییرات سلولی 

). در این 1997، 21مولکولی به ویژه در بافت عضالنی در راستاي بهبود عملکرد می شود (فلک و کرامر

 خواهدکه عمدتًا عضالت بزرگ بدن را دربر اهد بودخوشامل حرکاتی  برنامه تمرین مقاومتیتحقیق، 

خم کردن زانو با  سیم کش ، پرس پا و هالتر ، پشت بازو با با بازو جلو گرفت.حرکات شامل پرس سینه ،

  .خواهد بوددستگاه ، اکستنشن زانو (جلوپا) با دستگاه ، بلندکردن  پاشنه همراه باوزنه، درازنشست با وزنه 

 

    

                                                
21. Fleck and Kramer 
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  مقدمه - 1-2

 ابتدا فصل ینا در .داشت خواهد تحقیق علمی متون و نظري مبانی به کلی نگاه تحقیق از بخش این      

اي هز رادیکال ارادیکال هاي آزاد و فشار اکسایشی ناشی ، مفاهیم مانند آنتی اکسیدان برخی بر مروري

 گرفت واهدخ قرار بررسی مورد آن سازنده عناصر و تمرینات مقاومتی مفهوم سپس و داشت خواهیم آزاد

  و در آخر نیز پیشینه مربوط به تحقیق بیان خواهد شد.

 فشار اکسایشی - 2-2

 آنتی اکسیدان دفاع سیستم بین تعادل عدم از است عبارت 1اکسیداتیو فشار اکسایشی یا استرس      

 در فرایند این که 2اکسیژن فعال هاي گونه و آزاد هاي رادیکال مانند پیش اکسیدانی عوامل تولید و بدن

 ماکرومولکول از بسیاري آسیب آزاد، هاي رادیکال حد از بیش به تولید افتاده و اتفاق ساز و سوخت حین

 سیستم در دیگر ). به عبارت2011، 3می شود (پاورز و همکاران منجر بدن دفاعی سیستم ضعف و ها

 هاي دفاع مکانیسم اکسیژن، فعال هاي گونه و آزاد هاي رادیکال مقابله با منظور به هوازي بیولوژیک هاي

 حداقل به یا نموده، خنثی را مهاجم این عوامل بار زیان اثرات تا است شده طراحی اکسیدانی آنتی

گلوتاتیون پراکسیداز و  سوپراکسید دیسموتاز، هاي آنزیم نظیر دفاعی سیستم این از اجزاي برخی برساند.

کاتاالز، همچنین اسید اوریک، بیلی روبین و مولکول هاي داراي گروه تیول در داخل بدن ساخته می 

و بتا کاروتن، باید از طریق رژیم  Cیا آلفا توکوفرول، ویتامین  Eشوند، ولی برخی دیگر نظیر ویتامین 

از ماکرومولکول ها آسیب می بینند و فرایند  غذایی تأمین گردند. در حالت استرس اکسیداتیو، بسیاري

، اکسیداسیون پروتئین ها، غیرفعال شدن آنزیم ها و اختالل  DNAپراکسیداسیون لیپیدها، اکسیداسیون

). استرس 1999، 5؛ هارمان1998، 4عملکرد غشاهاي مختلف اتفاق می افتد (پردي و همکاران

بار توسط سیز و همکاران مطرح شد و آنها استرس اکسیداتیو در سیستم هاي بیولوژیک براي اولین 

اکسیداتیو را به عنوان عدم تعادل در سیستم پرواکسیدان/آنتی اکسیدان تعریف کردند که این عدم تعادل، 

                                                
1. Oxidative Stress 
2. Reactive Oxygen Species 
3. Powers et al 
4. Predy et al 
5. Harman 



 
 

). در شرایط طبیعی، سوخت و 1985، 1به سوي اکسیدان هایی است که منجر به آسیب می شوند (سیس

می باشد که )ROS (2کسیدان هایی مانند گونه هاي فعال اکسیژنساز هوازي کبد با تولید ثابت پروا

تعادل را از راه مصرف آن ها با سرعت مشابه توسط آنتی اکسیدان ها برقرار می کند. عدم تعادل در 

آنتی اکسیدان براي جانشینی پرواکسیدان ها فرضیه ي استرس اکسیداتیو را در کبد  /معادله پرواکسیدان

(شرایطی که سبب ایجاد رویدادهاي پاتولوژیک در این اندام حیاتی می شود). گونه هاي مطرح می نماید 

فعال اکسیژن با اثرات سمی خود منجر به پراکسیداسیون لیپیدهاي غشایی و تولید مالون دي 

می گردند و می توانند با فعال سازي سلول هاي ستاره اي شکل در کبد  HNE-44و  )MDA(3آلدئید

سنتر می کنند، سبب ایجاد فیبروز کبدي شوند. سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن نیز از  که کالژن را

 ).2004، 5سلول ها در برابر این استرس اکسیداتیو محافظت می کند (ویدال

 هاي آزاد رادیکال - 3-2

فرایند ، موادي که یک یا چند الکترون جفت نشده دارند و تولید این رادیکال ها 6رادیکال هاي آزاد      

). به طور کلی، رادیکال هاي آزاد از نظر 2003، 7طبیعی واکنش هاي متابولیسمی بدن است (دیتون

شیمیایی بسیار واکنش پذیر هستند، زیرا در آن ها الکترون جفت نشده در انتظار زوج شدن با الکترون 

ط دنهام هارمن کشف شد توس 1956دیگري است تا به پایداري دست یابد.دنیاي رادیکالهاي آزاد در سال 

). آنزیم سوپر 1995که وي مفهوم رادیکالهاي آزاد و نقش آن در فرایند پیري را توصیف کرد(هارمان، 

توسط مک کورد و فریدویچ کشف شد و بنابراین آنها در مورد اهمیت  1969اکسید دیسموتاز در سال 

). میتال و موراد 1969ک کورد و فریداویچ، رادیکالهاي آزاد در سیستم بیولوژیک مدارکی را ارائه دادند(م

) فعالسازي OH( مدارکی را ارائه دادند که نشان می داد که رادیکالهاي هیدروکسیل 1977در سال 

 ) را تحریک می کندcGMP( مونوفسفات گوانوزین حلقوي 9و تشکیل پیغام رسان ثانویه 8گوانیل سیکالز

عد محققان زیادي به بررسی نقش رادیکالهاي آزاد در عملکرد ). از این دوره به ب1977(میتال و مارال، 

هاي مختلف فیزیولوژیکی پرداخته اند. تولید یا تشکیل رادیکالهاي آزاد در درجه اول با مصرف اکسیژن 

مولکولی شروع می شود که به خاطر ساختارش در حقیقت یک گونه رادیکالی است. در بین رادیکالهاي 

                                                
1. Sies 
2. Reactive Oxygen Species 
3. Malondialdehyde 
4. 4-HydroxyNonEnal 
5. Videla 
6. Free radical 
7. Deaton 
8. Guanylate Cyclase 
9. Second Messinger 



 
 

رادیکالهایی با مرکزیت اتم کربنمشابه تري  1یدروژن، یونهاي فلز انتقال دهندهآزاد مانند اتم هاي ه

) رادیکالهاي 1991(هالی ول،  3، و مشتق شده رادیکالهایی با مرکزیت سولفورمشابه تییل2کلرومتیل

 (والکو و همکاران، مشتق از اکسیژن و نیتروژن، که گونه هاي واکنشی اکسیژن و نیتروژن نامیده می شوند

). رادیکالهاي آزاد 2002)، مهمترین رادیکالهاي تولیدي در سیستم موجود زنده هستند(بوجدان، 2007

اکسیژن یا به طور عمومی تر گونه هاي واکنشی اکسیژن و نیتروژن، محصوات طبیعی متابولیسم سلولی 

). اثرات مفید 2007(والکو و همکاران،  هستند که براي سیستمهاي زنده هم مفید و هم مضر می باشند

گونه هاي واکنشی اکسیژن در شدتهاي متوسط یا کم مشاهده شده است که شامل نقشهاي فیزیولوژیک 

آنها در پاسخ سلولی به صدمه و یا براي مثال در مواجهه بر علیه عوامل عفونی و همچنین حین عمل 

است.  4ایجاد پاسخ میتوژنیسسیستمهاي پیغام رسانی سلول می باشد. مثال بعدي از اثرات این گونه ها 

اثر مضر رادیکال هاي آزاد که به طور بالقوه باعث آسیب بیولوژیکی می گردد، فشار اکسایشی و فشار 

). در این شرایط، از 2005؛ ریدنور و همکاران، 2001(کواسیک و همکاران،  نامیده می شود 5نیترایشی

نیتروژن و از سوي دیگرناکافی بودن آنتی طرفی تولید بیش از اندازه گونه هاي واکنش اکسیژن و 

اکسیدانهاي آنزیمی و غیر آنزیمی در سیستم هاي بیولوژیک وجود دارد. به عبارت دیگر، فشار اکسایشی 

ناشی از واکنشهاي متابولیکی است که اکسیژن را مضر کرده و یک اختالل در وضعیت تعالی واکنشهاي 

نیسم زنده ایجاد می کند. احتماال گونه هاي فعال اکسیژن به پیش اکسیدانی یا انتی اکسیدانی در ارگا

  ). 1394آسیب زده و عملکرد طبیعی آن را مهار می نماید (سیفی،  DNAلیپیدها، پروتئین ها و یا 
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هاي مشتق از اکسیژن  گونه هاي اکسیژن فعال (واکنش پذیر) یک واژه عمومی است که به مولکول      

مولکولی که گونه هاي فعال هستند و یا به آسانی به گونه هاي فعال تبدیل می شوند، اطالق می شود. 

رادیکالهاي آزاد از جمله این گونه هاي اکسیژن فعال می باشند. تولید کنترل نشده گونه هاي اکسیژن 

اسیدههاي نوکلئیک، پروتئین ها، و  فعال در درون سلول باعث می شود تا مولکول هاي زیستی، مثل

لیپیدها، اکسید و در نتیجه آن، اطالعات ژنتیکی و ماهیت طبیعی پروتئین ها تغییر یابد؛ آنزیم ها غیر 

فعال شده و غشاهاي زیستی دچار اختالل شوند. بنابراین، تولید گونه هاي اکسیژن فعال سبب ایجاد 

                                                
1. Metal ions transfer 
2. Trichloroacetic methyl 
3. Tael  
4. Mitogene 
5. Nitration  



 
 

در موازنه اکسید کنند ها(اکسیدان ها) و ضد اکسید کننده استرس اکسیداتیو شده، و با ایجاد اختالل 

  ).2000ها(آنتی اکسیدان ها)، بر اکسیداسیون درون سلولی تاثیر می گذارد (راداك، 
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امروزه تمرین مقاومتی بخش اصلی برنامه هاي آمادگی جسمانی و توان بخشی به شمار می رود       

تمرینات و یکی از روش هاي اساسی جهت بهبود قدرت و استقامت عضالنی می باشد. )، 9519، 1(ویلیامز

مقاومتی شامل به کارگیري گروه هاي مختلف عضالنی با شدت کم تا شدید در برابر مقاومت با دوره ها و 

 مولکولی به ویژه در بافت - تکرارهاي مختلف است که موجب افزایش قدرت عضالنی و تغییرات سلولی

با وجود این برخی گزارشات حاکی از  .)1997عضالنی در راستاي بهبود عملکرد می شود (فلک و کرامر، 

آن است که طی جلسات تمرینات مقاومتی مانند آنچه در طی تمرین استقامتی دیده می شود، تولید 

اي این  افزایش یافته و واکنش هاي زنجیره (ROS)و گونه هاي فعال اکسیژنی رادیکال هاي آزاد 

؛ هادسون و 2008، 2ترکیبات ناپایدار به سرعت با ساختارهاي سلولی آغاز می شود (گلدفارب و همکاران

بدیهی است این مسئله به عدم تعادل بین تولید رادیکال هاي آزاد و سرعت پاکسازي  )،2008، 3همکاران

آن ها توسط سیستم آنتی اکسیدانی منجر می شود. همچنین بافت ها به مدت طوالنی تر و مقدار 

بیشتري در معرض واکنش هاي زنجیره اي این مولکول هاي ناپایدار قرار می گیرند که در نهایت به ایجاد 

گزارش شده است  .)2002، 5طی هر جلسۀ تمرین مقاومتی می انجامد (کالرکسون 4ار اکسیداتیوفش

تولید رادیکال هاي آزاد در طی تمرینات مقاومتی از طریق مکانیزم هاي مانند فعال شدن مسیر آنزیم 

جی و همکاران، ؛ 2001، 6گزانتین اکسیداز و یا انفجار تنفسی نوتروفیل ها ایجاد می شود (اینا و همکاران

)، رادیکال هاي آزاد می توانند بر بسیاري از فرآیندهاي متابولیکی مانند بیان و رونویسی ژن ها، 2000

افتراق سلولی و پاسخ هاي التهابی تاثیر گذارند. این پاسخ ها شامل تغییرات در سطوح و سنتز سایتوکاین 

می  (CRP)و پروتئین واکنش دهنده  6- لوکین، اینتر(TNF-α)هایی مانند فاکتور نکروز دهنده تومور، 

. بنابراین صرفه نظر از چگونگی تولید سایتوکاین ها و رابطه آن ها با )2002، 7(کاسمیدو و همکاران باشد

رادیکال هاي آزاد بیان شده است که سطوح این سایتوکاین ها را می توان به عنوان عاملی قوي در مرگ 

                                                
1. Williams 
2. Goldfarb 
3. Hudson et al 
4. Oxidative stress 
5. Clarkson 
6. Ina et al 
7. Kosmidou 



 
 

) تصور می شود که فعالیت ورزشی منظم می 2010، 1(دانجس مار آیدو میرهاي دوران میانسالی به ش

تواند موجب کاهش فشار اکسیداتیوي از طریق افزایش قدرت آنتی اکسیدانی شده و تاثیر مطلوبی بر 

تغییرات سایتوکاین ها داشته باشد. شواهد قطعی و مستدلی در مورد تاثیر دوره هاي تمرینات استقامتی 

 .)2000؛ جی و همکاران، 2001(اینا و همکاران،  نتی اکسیدانی موجود می باشدبر افزایش قدرت آ

 آنتی اکسیدان و سیستم دفاعی بدن - 6-2

عی هاي دفا مکانیسم مواجه ارگانیسم با رادیکال آزاد از منابع گوناگون، باعث تشکیل مجموعه اي از      

  عبارتند از:). مکانیسمهاي دفاعی بر علیه فشار اکسایشی 95شده است(

 مکانیسمهاي پیشگیري .1

 مکانیسمهاي ترمیمی .2

 دفاعهاي فیزیکی .3

 هاي آنتی اکسیدنی دفاع .4

برداري  ی و الشهمواد آنتی اکسیدان طبیعی اصلی می توانند بیشتر گونه هاي اکسیژن فعال را خنث      

و  سیداسیونل اکقابکنند، پراکسیداسیون چربی را متوقف کنند و از پروتئین ها و اسیدهاي نوکلئیک در م

موتاز، ). دفاع هاي آنتی اکسیدنی آنزیمی شامل سوپراکسید دیس1394آسیب محافظت کنند (سیفی، 

ن ک(ویتامیکوربیگلوتاتیون پراکسیداز، کاتاالز است. دفاع هاي آنتی اکسیدنی غیر آنزیمی شامل اسیداس

C آلفا توکوفرول ( ویتامین ،(Eاتیون وارد است. گلوتوونوئیدها و سایر م)، گلوتاتیون، کاروتنوئیدها، فال

مکاران، ه(ماسال و  مهمترین دفاع ضد اکسایشی و یک تري پپتید تیول دار و بافر رودکس سلول است

، هسته، توزول) و شکل اکسیده آن، دي سولفید گلوتاتیون است. گلوتاتیون به مقدار زیادي در سی2005

قش ود. نریش محلول در این بخشهاي سلول به شمار می و میتوکندري وجود دارد و مهمترین ضد اکسا

  حفاظتی گلوتاتیون حین فشار اکسایشی عبارتند از:

مله جه از گلوتاتیون در فشار اکسایشی، یک کوفاکتور براي چندین آنزیم سمی زدایی کنند .1

 گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون ترانسسفراز و سایر موارد است.

 ید آمینه از غشاي پالسما شرکت می کند.گلوتاتیون در انتقال اس .2

                                                
1. Donges 



 
 

ند، کي می گلوتاتیون رادیکال هیدروکسیل و اکسیژن یکتایی را به طور مستقیم الشه خوار .3

پید را اي لیاز طریق عمل کاتالیتیکی گلوتاتیون پراکسیداز، پراکسید هیدروژن و پراکسیده

 سمی زدایی می کند.

راي برگشت ب Eو  Cانهاي مهم از جمله ویتامین گلوتاتیون قادر به ترمیم اکثر آنتی اکسید .4

  ).1394به فرم فعال خویش است (سیفی، 

 گلوتاتیون - 7-2

زنده  یسین) است، که در موجوداتسیستئینیل گال- ال- گلوتامین- وي- گلوتاتیون یک تري پپتید (ال      

ه شکل بقاي ب). گلوتاتیون چون حامل گروه فعال تیول 2010چندیدن نقش دارد (ویوانکوس و همکاران، 

ا واکنش هل وفیسیستئین است، می تواند به طور مستقیم با گونه هاي فعال اکسیژن یا نیتروژن و الکتر

وستر و ند (فدهد و یا به عنوان کوفاکتور براي آنزیم هاي مختلف به عنوان آنتی اکسیدان عمل می ک

ا سایر ) فرم هاي اکسیده و احیاي گلوتاتیون هماهنگ ب2011؛ کوپر و همکاران، 2009همکاران، 

د حفظ نماین عمل می کنند تا وضعیت ردوکس سلولی را تنظیم و NADPHترکیبات فعال از جمله 

 وعال اکسیژن ف). گلوتاتیون می تواند یا به صورت مستقیم از طریق گونه هاي 2011(جونز و همکاران، 

ست، تاتیون اه گلونیتروژن یا به طور غیر مستقیم در واکنش هاي کاتالیز شده با پراکسیداز که وابسته ب

ا مصرف رلولی سم اساسی از گلوتاتیون اکسید شود. ترکیب با الکتروفیل هاي درون زا و برون زا یک سه

بدهد  ز دستمی کند. بعالوه سلول شاید به خاطر خروج فرم هاي احیا، اکسیده و ترکیبی از آن را ا

  ).1394(سیفی، 

  

 اعمال گلوتانیون - 8-2

گلوتاتیون مسئول محافظت بر علیه گونه هاي فعال اکسیژن و نیتروژن، سمی زدایی سم هایی با       

وبیرونی و با ماهیت الکترون دوست است. گلوتاتیون یک آنتی اکسیدان مهم است که به  منشا درونی 

 HȮ،HOCL ،RȮطور مستقیم با گونه هاي فعال اکسیژن و نیتروژن و سایر گونه هاي فعال بویژه 

،2RȮ ،2O  و¯ONOO )واکنش می دهد و منجر به تشکیل رادیکال هاي تیلGṠ .می گردد (

آنتی اکسیدان در سمی زدایی محصوالت ناشی از اکسیداسیون لیپیدها، بواسطه گونه گلوتاتیون به عنوان 



 
 

) و 2010، 1نونئال (سایمز و همکاران 2- هیروکسی- 4هاي فعال اکسیژن از جمله مالون دي آلدئید و 

؛ 2011تقابل سایر فراورده هاي گونه اي فعال اکسیژن با اجزا سلولی درگیر هست (جونز و همکاران، 

 ).2011؛ الشچک، 2011و همکاران،  کوپر

 اندازه گیري استرس اکسیداتیو در انسان - 9-2

و  ا در خونبراي ارزیابی استرس اکسیداتیو در پاسخ به فعالیت، محققین شاخص هاي مختلفی ر      

 صل ازادرار و بعضا در عضله اندازه گیري کرده اند. بسیاري از این شاخص ها مواد جانبی حا

ز ا د حاصل، مواپراکسیداسیون چربی هستند اما تغییرات در ترکیبات آنتی اکسیدانی از قبیل گلوتاتیون

می گیرند  و فعالیت آنزیم هاي آنتی اکسیدان نیز مورد استفاده قرار DNAاکسیداسیون پروتئین و 

  ). 1388(سیفی، 

 مالون دي آلدئید  - 10-2

)  یکی از محصوالت ثانویه مشتق شده از MDAیا  Malonedialdehydeمالون دي آلدئید (      

به ویژه مالون دي آلدئید به عنوان شاخص پراکسیداسیون اسیدهاي چرب اشباع نشده است. آلدئیدها 

). براي اندازه 2008استرس اکسیداتیو در پاسخ به فعالیت مورد اندازه گیري قرار می گیرد (کوریاما، 

گیري میزان اکسیداسیون لیپیدها روش هاي متعددي طراحی شده است که بهترین و ارزشمندترین آنها 

می باشد که نیازمند روش هاي اختصاصی از قبیل  OX – IDLاکسیده و  LDL اندازه گیري مستقیم

در بعضی از روش ها با اندازه گیري محصوالت حاصل از . )2000، 2االیزا می باشد (کونو و همکاران

روش هاي فتومتري براي تعیین . اکسیداسیون لیپیدها وضعیت پراکسیداسیون لیپیدي سنجیده می شود

از جمله این گونه روش ها، واکنش تیوباربیتوریک اسید . زینه هستندمالون دي آلدئید بسیار ساده و کم ه

از جمله . )1998، 3می باشد که در بسیاري از کارهاي روتین و تحقیقاتی مورد استفاده قرارمی گیرد (مور

روشهاي غیرمستقیم و معتبر براي تعیین مالون دي آلدئید، استفاده از کروماتوگرافی با کارایی باال براي 

 ).1997، 4اسازي و تعیین مقدار ترکیب فوق در مایعات بیولوژیک می باشد (بیلی و همکارانجد

                                                
1. Siems et al 
2. Kohno et al 
3. Moore 
4. Baily et al 



 
 

 ، لیپید و پروتئینDNAآسیب اکسایشی  - 11-2

گونه هاي فعال اکسیژن با غلظت زیاد می تواند یک عامل مهم آسیب در ساختارهاي سلولی،       

). رادیکال هیدروکسیل، با تمام 2007کاران، اسیدهاي نوکلئیک، لیپیدها و پروتئین ها باشند (والکو و هم

آن آسیب می  7و اسکلت داکسی ریبوز 6، پیریمیدین5واکنش داده و بازهاي پورین DNAاجزا مولکول 

). تغییر دائمی ماده ژنتیکی ناشی از این آسیب اکسایشی می باشد؛ تولید گونه هاي 1991زند (هالی ول، 

و سایر اجزا سلولی از جمله اسید چرب چند تایی  DNAفعال اکسیژن وابسته به فلز منجر به حمله به 

می باشند(سائمز و همکاران،  فسفولیپید می شوند، که بی نهایت حساس به اکسیداسیون 8غیر اشباع

) رادیکالهاي پراکسیل بعد از تشکیل، از طریق واکنشهاي چرخه اي مجددا به صورت 1995

(پیش ساز مالون دي آلدهید) در میآیند و محصول نهایی این فرایند هاي پراکسیداسیون، 9اندوپراکسیدها

ولهاي پستانداران و باکتري ها جهش ) مالون دي آلدئید در سل1999مالون دي آلدئید می باشد(مارنت، 

- 2- هیدروکسی- 2زا و در موش ها سرطان زا می باشد. محصول اصلی سمی پراکسیداسیون لیپیدها، 

می باشد ولی به میزان کمی جهش زا می باشد. زنجیره هاي جانبی کل اسیدهاي آمینه بویژه  10نونئال

  ).1394ل اکسیژن و نیتروژن است(سیفی، سیستئین و متیونین مستعد اکسایش از طریق گونه هاي فعا

 سوپراکسید دیسموتاز  - 12-2

عوامل اصلی دخیل   از )ROS=Reactive Oxygen Species(سمیت گونه هاي فعال اکسیژن       

و سایر اندام ها می باشد. یکی از مهم ترین   هاي سلولیکبد  بیماري هاي قلبی، آسیب  سرطان، پیري،  در

ن در برابر حمله ي گونه هاي فعال اکسیژن، حضور و فعالیت آنزیم مکانیسم هاي آنتی اکسیدانی بد

آنزیم هایی هستند که واکنش   ،آنزیم هاي سوپراکسید دیسموتاز) است.SOD( سوپراکسید دیسموتاز

) به اکسیژن و پراکسید هیدروژن را کاتالیز می کنند. 2Oدیسموتاسیون آنیون سوپراکسید (

درآن یک گونه همزمان، اکسیده و کاهیده   هاي ردوکس است که دیسموتاسیون نوع خاصی از واکنش

شده و دو محصول متفاوت ایجاد می کند.بنابراین، سوپراکسید دیسموتازها، آنتی اکسیدان هاي دفاعی 

مهمی تقریبا در تمامی سلول ها هستند. آنزیم هاي سوپراکسید متالوپروتئین هستند و داراي چندین فرم 

اساس کوفاکتور فلزي، سه خانواده ي بزرگ سوپراکسید دیسموتاز وجود دارد: رایج می باشند. بر 

                                                
5. Porin 
6. Pyrimidine 
7. Doxy Riboz 
8. Unsaturate   
9. Endoperoxide  
10. 2-Hydroxy-2- Noneal  



 
 

که به آهن یا منگنز متصل می  Mn  یا  Fe  که هم به مس و هم به روي متصل است، نوع  Cu/Zn  نوع

اغلب در یوکاریوت ها، نوع آهن یا منگنز در  Cu/Zn  که به نیکل متصل است. نوع Ni  باشد و نوع

وکندري، و نوع نیکل نیز در پروکاریوت ها یافت شده است.سوپراکسید دیسموتاز به پروکاریوت ها و میت

طور گسترده در گیاهان و حیوانات یافت می شود. این آنزیم غلظت باالیی در مغز، کبد، قلب، اریتروسیت 

در سیتوپالسم که از  SOD1  ها و کلیه دارد. در انسان سه فرم سوپراکسید دیسموتاز دیده می شود:

که خارج سلولی است و در  SOD3  در میتوکندري که حاوي منگنز است و SOD2  می باشد،  Cu/Zn  نوع

فضاي بینابینی بافت ها و همچنین در مایعات خارج سلولی مانند پالسما، لنف و مایع سینوویال وجود 

دد می باشد. واکنش سوپراکسید دیسموتاز بینهایت سریع است و داراي ع  Cu/Zn  دارد و از نوع

می باشد. حضور مقدار کافی از آنزیم در سلول ها و بافت ها، غلظت آنیون  M-1sec-1 109x 2  تبدیل

حاضر در سلول و  )SOD(سوپراکسید را در سطح بسیار پایین نگه می دارد. فعالیت سوپراکسید دیسموتاز 

محیط هاي خارج سلولی، براي جلوگیري از بیماري هاي مرتبط با استرس اکسیداتیو، حیاتی است. جهش 

مشاهده شده  amyotrophic lateral sclerosis (ALS)  درصد نمونه هاي 20تقریبا در   SOD  زایی در

بیماري هاي آلزایمر، پارکینسون و  براي جلوگیري از سایر اختالالت نورو دژنراتیو مانند SOD  است. آنزیم

 ).1394هانتینگتون نیز اهمیت دارد (سیفی، 

 تمرینات مقاومتی  - 13-2

تمرینات مقاومتی شامل به کارگیري گروه هاي مختلف عضالنی با شدت کم تا شدید در برابر       

 –ی مقاومت با دوره ها و تکرارهاي مختلف است که موجب افزایش قدرت عضالنی و تغییرات سلول

 ).1997مولکولی به ویژه در بافت عضالنی در راستاي بهبود عملکرد می شود (فلک و کرامر، 

  اثرات تمرین قدرتی   - 14-2

ترکیب بدنی،می بهبود برنامه هاي تمرینی قدرتی عالوه بر افزایش قدرت و هیپرتروفی عضالنی و       

میزان باالیی از ارتقاء عملکرد حرکتی تواند موجب بهبود مؤلفه هاي گوناگون آمادگی جسمانی نیز شود. 

توانایی یک برنامه تمرین باوزنه براي تأثیر به متغیرهاي اجرایی با . مربوط به طرح برنامه تمرینی می باشد

که یک برنامه ي تمرینی را شروع  حرفه ايقبل تمرین افراد نیز ارتباط دارد. ورزشکاران  آمادگی وضعیت

عملکردش نزدیک ژنتیکی فردي که به سقف  پیشرفت دارند. چون کهاي محدود بر ظرفیتمی کنند، یک 

عملکرد براي او دشوار تر است با این وجود، اهمیت تمرین باوزنه براي این افراد  افزایش و بهبودتر است، 

  بوسیله وضعیت قبل تمرین آنها کاهش نمی یابد.



 
 

  آنالیز تمرین ورزشی  - 15-2

 ضروريظرت مورد ننیازهاي اساسی فرد با توجه به فعالی یه تحیلی،تجزیک برنامه تمرین براي آغاز      

زشکی یکی و پزمینه اصلی فیزیولوژیکی، بیومکان سه آنالیز بطور کلی بر رويبررسی و می باشد. این 

  .تمرکز دارد

عالیت در طول ف زنیامنبع اصلی انرژي مورد به بررسی  فیزیولوژیکیدر آنالیز یک تمرین در زمینه       

یره زنج اگر چه ،مدت و شدت فعالیت، شاخص هاي اصلی مهم تعیین انرژي می باشندرداخته می شود.پ

 رژين سهم انظر میزا، اما هر منبع از ندر هر نوع فعالیت وجود داردنوع منبع انرژي  سهاي پیوسته از هر 

ش و کاه تمرین با افزایش شدتمشاهده می شود که با تغییرات شدت و مدت فعالیت تغییر می یابد، 

ت ایش مدنیز بیشتر می شود، برعکس آن با کاهش شدت و افزمتابولیسم بی هوازي  طول تمرین، سهم

یل تحلبه عبارتی دیگر سوخت و ساز هوازي به عنوان منبع اصلی انرژي مطرح می شود.فعالیت 

 ر، شدت وثل باممقاومتی فیزیولوژیکی، اطالعات مورد نیاز دررابطه با متغیرهاي کوتاه مدت تمرین هاي 

  .مهیا می کندرا طول دوره استراحت

عضالت ویژه و زاویه مفاصل درگیر در طول مدت فعالیت یا ورزش  به بررسیدر تحلیل بیومکانیکی       

بیومکانیکی یک برنامه ي  آنالیزدر هنگام ) 1997(11فلک و کرامر . براساس بررسی هايمی پردازند

  زیر بسیار حائز اهمیت خواهد بود.تمرینی خاص، فاکتورهاي 

  دامنه حرکتی اطراف مفصل 

 دامنه ي حرکت  کل الگوي سرعت در 

 دامنه ي حرکت  کل الگوي مقاومت در 

 (لوبدون تغییر ط ،تریک)ن(اس طویل شونده ،کوتاه شونده (کانستریک)انقباض:  عون 

  ایزومتریک)

ن ها در این تمری زااستفاده ، آن تمرینات با وزنههاي مقاومتی و زیر مجموعه یکی از مزایاي تمرین       

 ار یاجلوگیري از آسیب دیدگی است.براي مشخص نمودن محل آسیب دیدگی هاي قبلی در بدن ورزشک

ین وان تمرتمی شود. می  استفادهتحلیل هاي پزشکی از یافتن آسیب دیدگی هاي رایج در ورزش مذکور، 

 تمرینات ز اینایا عضالت خاصی را تقویت کنند.به عنوان مثال  هاي ویژه اي را انتخاب نمود که مفاصل

  ند ی مانمی توان تمرین هاي مربوط به چرخش دادن عضله دو سر بازو حرکت هاي زانو یا حرکت های

 
                                                
11. Fleck and kramer  
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Purpose: The aim of this study was to The effects of 8 weeks selected resistant training on 

some antioxidant indicis in old femal. 

Methods: The subjects of this study included 30 old female that divided into two groups: 

Experimental (Resistance Training) and Control Group (Resistance Training). Mean age of 

subjects 60.01±1.8 years), mean height (171.73± 1/98 cm), weight (59.96±1.98 kg), body fat 

percentage (27.12±1.8). Resistance training program were for this study within 4 weeks with 

three sessions per week. Blood samples was collected before and after practice. 

The data were analyzed using SPSS 23 and Excel 2013. Used Kolmogorov-Smirnov test to 

investigate normality of the data. Statistical analysis were used Independent T-Test and 

Covariance with Bonferroni correction. 

Results: The results showed that after 4 week resistance training levels of Glutathione 

Peroxidase (GPX), Superoxide Dismutase (SOD), Malondialdehyde (MDA) significantly 

increased. 

Conclusion: According to the findings, concluded that four weeks of resistance training can be 

a factor promoting secretion and increased secretion of antioxidant enzymes. And the primary 

defense against reactive oxygen species during the exercise. 
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