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  چكيده

 فعاليت متعاقب جوان مردان سرم اكسيداني آنتي كل ظرفيت و آلدئيد دي مالون روي گلوتامين مكمل مصرف تاثير بررسي هدف با مطالعه اين

 و نفر)15( مايشآز گروه دو در متوسط فيزيكي فعاليت داراي مردان جوان از نفر 30 تجربي طرحيك  در. است شده طراحي ساز درمانده ورزشي

 دارونما ماده و مكمل دادن از قبل سي سي 5 ميزان به ناشتا خوني نمونه،  گروه دو هر از. شدند انتخاب  تصادفي صورت به )نفر15(  كنترل

 ورزش از پس ، دوم هفته انتهاي درسپس . شد داده روز 15 مدت به دارونما ماده كنترل گروه به و گلوتامين مكملآزمايش ،  گروه به. شد اخذ

 T-Test مونبكارگيري آزو  SPSS 21با استفاده از نرم افزار .  شد گرفته سرمي TACو  MDA   آزمايش برايمجدد  خوني نمونه ساز درمانده

روز  15مصرف  از پس MDA سرمي سطح ميانگيننتايج نشان داد كه   داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. براي گروههاي مستقل

 از پس TAC سرمي سطح ) . برعكس ميانگينP=047/0(بود  آزمايش گروه از بيشتر كنترل گروه در ساز درمانده ورزشانجام  متعاقبل و مكم

 استنتاج چنين مطالعه اين از .)P=010/0(بود  آزمايش گروه از كمتر كنترل گروه در ساز درمانده انجام ورزش متعاقبروز مكمل و  15مصرف 

 متعاقب اكسيداني آنتي قدرت تقويت اين و شود مي بدن اكسيداني آنتي قدرت بهبود باعث جوان مردان در گلوتامين ياري لمكم كه شود مي

  .دارد كليدي نقش ورزش از حاصل اكسيداتيو استرس با مقابله براي ورزش

 ساز ندهدرما گلوتامين، ورزش مكمل ، اكسيداني آنتي كل ظرفيت ، آلدئيد دي مالون واژگان كليدي: 
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  مقدمه 

 به منجر تواند مي مدت بلند و باال شدت با مدت كوتاه ورزشي هاي فعاليت اما دارد فراواني مزاياي سالمتيبراي  ورزشي هاي فعاليت اگرچه

 باعث سيژناك مصرف افزايش بدني، شديد فعاليت در كه بطوري). 2014نقيبي،( شود سلولي هاي آسيب ايجاد و آزاد هاي راديكال توليد

 هوآنگ و 2011همكاران، و فيرهلر(نمايد وارد آسيب  DNA و  سلولها ليپيدي غشاي به تواند مي كه شده اكسيژن فعال هاي گونه توليد افزايش

 استفاده مورد هاي مكمل از يكي. است شده پيشنهاد شديد ورزشهاي اثرات كاهش براي متعددي اي تغذيه هاي توصيه). 2007همكاران، و

    بدن اكسيداني آنتي قدرت افزايش به منجر گلوتاتيون ذخاير افزايش طريق از گلوتامين كه است شده داده نشان. است گلوتامين امينه يداس

). 2014همكاران، و زيهوي( دهد كاهش را اكسيداتيو استرس تواند مي و) 2011همكاران، و زانگ و 2011همكاران، و استانگل(شود مي

 آنتي و التهابي ضد اثرات داشتن دليل به تركيب اين مصرف و است اسكلتي عضالت و پالسما در موجود آمينواسيد ترين فراوان گلوتامين

 مهم از يكي گلوتاتيون .باشد مفيد ورزشكاران در تواند مي )2009تيراپگيو، و كروزات(گلوتامين ذخاير بر تاثير  نيز و) 2003كاستل،(اكسيداني

 از پس پالسما گلوتامين ميزان ).2009نمايد(فان، محافظت بدن از اكسيداتيو مقابل استرس در تواند مي كه است بدن اناكسيد مواد آنتي ترين

 عملكرد در موقت كاهش باعث است ممكن پالسما گلوتامين كاهش.  يابد مي كاهش حد از بيش تمرين و مدت طوالني ساز درمانده ورزش

 مهار باعث گلوتاتيون افزايش طريق از گلوتامين مكمل مصرف كه است شده داده نشان. شود شديد بسيار ورزش از پس بدن ايمني سيستم

 بر گلوتامين مكمل تاثير بررسي هدف با حاضر مطالعه بنابراين ).2013همكاران، و ناگاشيما( است شده ورزش طي در فعال اكسيژن هاي گونه

  گرديد. طراحي سالم جوان مردان در ساز درمانده ورزش بدنبال  آلدئيد دي مالون سرمي سطوح

  روش تحقيق 

 فيزيكي فعاليت داراي 10/23±89/3 بدن توده شاخص و 20/19±56/1 سني ميانگين با پسر دانشجويان از نفر 30 تجربي مطالعهيك  در  

 مركز در ثبت و مطالعه از خروج و رودومعيارهاي  گرفتن نظر در با رضايت اخذ از بعد) N= 15( كنترل و) N= 15( آزمايش گروه دو در متوسط

 دادن از قبل.  شدند انتخاب تحقيق براي تصادفي صورت به IRCT2016092129895N1  كد با ايران اسالمي جمهوري باليني كارآزمائي

 گرم  5/3 ميزان به تامينگلو دوز روزانه آزمايش گروه به. شد اخذ سي سي 5 ميزان به ناشتا خوني نمونه گروه دو هر از دارونما ماده و مكمل

. شد داده روز 15 مدت به آب سي سي 250 در كننده شيرين گرم 15 كنترل گروه به و آب سي سي 250 در كننده شيرين گرم 15 با همراه

 نمونه  ساز درمانده ورزش از پس بالفاصله و شد انجام درماندگي حد تا بروس آزمون  گروه دو هر در ها آزمودني روي دوم هفته انتهاي در

 آنتي كل ظرفيت گيري اندازه براي. شد گرفته سرم) TAC(اكسيداني آنتي كل ظرفيت و) MDA(آلدئيد دي مالون آزمايشات انجام براي خوني

 در Abbot اتوآنااليزر از استفاده با اسپكتروفتومتري روش به شده توصيه پروتكل طبق   RANDOX شركت RANSOD كيت از اكسيداني

 استفاده اسپكتروفتومتري روش به) TBA(  تيوباربيتوريك اسيد واكنشگر ماده از آلدئيد دي مالون سنجش براي و استفاده nm600  موج طول

براي گروههاي  t-test آزمون از متغيرها در دو گروه  بين تفاوت مشاهده براي و شده  SPSS21نرم افزار وارد آنها از حاصل اطالعات وشد 

  .گرديد استفاده مستقل

  نتايج

 كنترل گروه در MDA ميانگين ساز درمانده ورزش متعاقب و مكمل روز 15 مصرف از پس كه داد نشان 1با توجه به جدول شماره  نتايج

روه آنتي اكسيدان سرم در گ لهمچنين مقدار ميانگين توتا) . P=047/0( است معنادار آماري نظر از نيز تفاوت اين و بود آزمايش گروه از بيشتر

 حاضر مطالعه نتايج.)P=010/0(از نظر آماري معنا دار بود نيز اين تفاوت وآزمايش متعاقب انجام ورزش درمانده ساز بيشتر از گروه كنترل بود 

  . كند جلوگيري  ساز درمانده ورزش از پس MDA سرمي سطح افزايش از تواند مي گلوتامين مكمل مصرف كه دهد مي نشان
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  TACو  MDA ميانگين مقايسه:   1 جدول

  ساز درمانده ورزشي فعاليت متعاقبدو گروه قبل از مداخله و بعد از مداخله  

  معناداري t  (M±SD)   گروه  مراحل اندازه گيري  نام متغير

   
  قبل از مداخله

  132/0  - 59/1  16/12±32/3  آزمايش

 
MDA 

  
  

      86/18±97/15  كنترل

  بعد از مداخله و ورزش 

  درمانده ساز

  047/0  - 07/2  33/19±50/8  ايشآزم

      50/30±06/19  كنترل

   
  قبل از مداخله

  690/0  - 403/0  22/0±02/0  آزمايش

 
TAC  

  

  

      22/0±03/0  كنترل

  بعد از مداخله و ورزش 

  درمانده ساز

  010/0  767/2  25/0±02/0  آزمايش

      23/0±01/0  كنترل

  

  بحث و بررسي

 گروه از آزمايش كمتر گروه در ساز درمانده روز مكمل و سپس انجام ورزش 15مصرف  از پس MDA سرمي سطح ميانگيندر مطالعه حاضر 

با  اين نتايج  بود. كنترل گروه از بيشتر آزمايش گروه در ساز درمانده مصرف مكمل و انجام ورزش از پس TAC سرمي سطح ميانگين وكنترل 

گلوتامين قبل از فعاليت هاي بدني شديد و طوالني  مدت مصرف شود مي تواند از  اگر كه نشان دادند )2002و همكاران( ميتسهاي  افتهي

 دادند نشان كه )2011( همكاران و استانگل و) 2011( همكاران و زانگ هاي يافته  بااسترس اكسيداتيو ناشي از فعاليت جلوگيري نمايد و نيز 

،  دهد كاهش را اكسيداتيو استرس تواند مي و شود مي بدن اكسيداني آنتي قدرت افزايش به منجر گلوتاتيون ذخاير افزايش طريق از گلوتامين

مكمل ياري  نمايد و كنترل MDAاسترس اكسيداتيو را با مهار افزايش زياد  مي تواند TACتصور مي رود كه افزايش . همسو مي باشد

آنتي اكسيداني متعاقب ورزش براي مقابله با استرس  ويت قدرتشود و اين تق بهبود قدرت آنتي اكسيداني بدن مردان جوان باعثين در گلوتام

تواند در كاهش اثرات  با توجه به اثرات آنتي اكسيداني گلوتامين تجويز آن در ورزش مي لذااكسيداتيو حاصل از ورزش نقش كليدي دارد. 
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