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 (ي)مقاله پژوهش 

 يديپيل ونيداسيپراکس يهابر شاخص کلرال مصرف به همراه يهوازن يهفته تمر 6ر ياثت

 ت يک جلسه فعاليبه دنبال  فعالريمردان چاق غ ينداياکسيآنتتام تيو ظرف

 سازوامانده
  3يي، سولماز بابا*2يقياصغر توف، 1الزادهم پرستو

 

 دهيچک
آزاد و بروز  يهاکاليد راديش توليساز موجب افزاوامانده يورزش تيفعال نه و هدف:يزم

 به يهوازنات يتمرر ياثت يحاضر بررس يشود. هدف از مطالعهيدر بدن م يشيفشار اکسا
 ينداياکسيآنت تام تيو ظرف يديپيل ونيداسيبر شاخص پراکس مکمل کلرال مصرف همراه

 ساز بود. ت واماندهيک جلسه فعاليبه دنبال  فعالريمردان چاق غ
آزمون با گروه پسآزمون ـ شيبا طرح پ يمه تجربيحاضر از نوع ن يمطالعه :يروش بررس
 ± 17/6 ين سنيانگيه با ميمردان چاق دانشگاه ارومنفر از  04شامل  ينمونه آمارکنترل بود. 

بود که به روش  71/33  ± 74/37 يو شاخص توده بدن 43/746 ± 40/70، وزن 3/33
م ساعت يکنترل( قرار گرفتند. ن و + مکملمکمل، ورزش  ،در چهار گروه )ورزش يتصادف

ن يهفته تمر 6به عمل آمد و به دنبال  يريبروس خونگ يقبل و بالفاصله بعد از تست ورزش
 يرهايشرکت کردند و متغ يريو خونگ مجدد ها در تستيکلرال آزمودن يريگو مکمل يهواز

 يتت آنيد و ظرفيآلدئ يداز، مالون ديون پراکسيسموتاز، کاتاالز، گلوتاتيد ديسوپراکس
و آزمون تحليل واريانس   SPSS20 ها با استفاده از نرم افزار. دادهشد يريگاندازه يدانياکس

 شد.  يبررسهاي مکرر گيريبا اندازه
زان يش ميموجب افزا يساز به طور معناداروامانده يورزش يهاتيج نشان داد فعالينتا ها:افتهي

ود و شيها ميداز و کاتاالز آزمودنيون پراکسيسموتاز،گلوتاتيدديد، سوپراکسيآلدئيدمالون
ها ن شاخصيدار ايبه همراه مصرف مکمل کلرال سبب کاهش معن ينات هوازيانجام تمر

 (. P<40/4برد)يرا باال م يدانياکست تامين ظرفيشود و همچنيم
 ر فعاليو مصرف کلرال در مردان چاق غ ينات هوازيها نشان داد انجام تمرافتهي :يريگجهينت
 کند. يريشگيساز پن واماندهياز تمر يناش يشيب اکسايتواند از آسيم
 

ن ير، کلرال، مردان چاق، تميدانياکسيآنتت تامي، ظرفيديپيلونيداسيپراکس :يديواژگان کل
 .يهواز
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 .کارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي -7

 .يورزش يولوژيزيفگروه  دانشيار -3

 .يورزش يولوژيزيف گروه  استاديار -3

 

 

 

 
 
 

، و حرکات اصالحي يورزش يولوژيزيف گروه-3و7

 .رانيه، ايه، ارومي، دانشگاه اروميدانشکده علوم ورزش

گروه علوم ورزشي؛ دانشکده علوم انساني، دانشگاه - 3 

 مراغه، مراغه، ايران
 

 

 

 

 نويسنده مسئول: *

و حرکات  يورزش يولوژيزيف گروه ؛يقياصغر توف

، هيه، ارومي، دانشگاه ارومي، دانشکده علوم ورزشاصالحي

 .رانيا

 44777700061417تلفن: 
Email: a.tofighi@urmia.ac.ir 
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 مقدمه

ر د يک مشکل سالمتيبه عنوان  يا چاقيدندر سراسر 

ه ا بيارد نفر در سراسر دنيليک ميش از يبشود و ينظر گرفته م

درصد از  33ل يدل يچاق. (7)مبتال هستند يا چاقياضافه وزن 

و با گسترش اختالالت  بودهر يش خطر مرگ و ميموارد افزا

 ابروز التهبهمراه است و با  يستاز انرژومئوو ه يکيمتابول

گر يآزاد و د يهاکاليد رادي، توليشيمزمن، استرس اکسا

 ي( همراه است و تجمع چربROS) ژن فعالياکس يهاگونه

و  يديپين لويداسيش پراکسي، افزايسلول يپوکسيدر بدن با ها

. (3)چاق مرتبط است ر افرادد يشيجه با استرس اکسايدر نت

کوتاه و با  يليمه عمر خيبا ن ييهاآزاد، گونه يهاکاليراد

در  جا شدنل به جابهيهستند که تما يقو يليخ يگرواکنش

بر  وگر بدن واکنش دهند يد بدن دارند تا با الکترون مولکول

، کينوکلئ يدهاياسمتفاوت سلول از جمله  يهاقسمت يرو

 د کننديها را اکساثر گذاشته و آن DNAدها و يپيها، لنيپروتئ

، يها از جمله چاقيمارياز ب ياريتوانند سر منشا بسيو م

  .(3) باشد يريسرطان و پ

ده يچيپ يميق شبکه آنزين، از طرژيفعال اکس يهاگونه

 د دسموتازيسوپراکسمانند  يدانياکسيآنت يهامولکولو 

(SOD(کاتاالز ،)CATگلوتات ،)دازيون پراکسي (GPX که ،)

 شوديباشد، کنترل ميژن ميفعال اکس يهامسئول مصرف گونه

فعال  يهاکاليدر برابر حمله انواع راد ين خط دفاعيو اول

 يط تنفسي، در شرايهواز ROSد يتول(. 7،0) باشديژن مياکس

ان يژن جريدرصد از اکس 0 يال 3با يدهد. تقرينرمال رخ م

گر يد و ديون سوپراکسيافته در دستگاه انتقال الکترون، به آني

ز يند يئآلد يمالون د. (3)شوديل ميژن تبديفعال اکس يهاگونه

-جهيتباشد که در نيم يديپيون ليداسيک محصول مهم پراکسي

دهد و به عنوان شاخص استرس يرخ م يشيب اکسايآس ي

 تام يدانياکسيت آنتيظرف(. 0) و شناخته شده استيداتياکس

 شود که قادر به حفظيبات اطالق مياز ترک يابه مجموعه زين

فعال  ياهدر برابر اثرات مضر گونه يکيولوژيب يهاستميس

  .(3)تروژن هستنديژن و نياکس

ات نيبه خصوص تمر يت بدنيفعال تش شديبا افزا

و  يديپيون ليداسيپراکس ،ويداتي، استرس اکسيد هوازيشد

(. 6) ندکيبروز م يدانياکسيآنت يستم دفاعيت سيعدم کفا

آزاد در عضالت  يهاکاليد راديموجب تول ينات ورزشيتمر

 ياهبيشود، چنانچه آسيگر بدن ميد يهاو بافت ياسکلت

ژه بعد ين و به ويو ممکن است، در طول تمريداتياسترس اکس

را چ ، به اوج برسديد و کوتاه مدت انفجارينات شدياز تمر

حت تواند تيآزاد م يهاکاليد راديو تول يشيکه استرس اکسا

ژن را به دنبال داشته ياکسش مصرف يکه افزا ياثر هر عامل

د، يشد يورزش يهاتيهنگام فعال .(1،7) شتر شوديباشد ب

 يش ميموجود افزا يستيز يت مرزهايژن تا نهايزان اکسيم

 يهاالکيد راديتواند تولياست که م ياز عوامل يکين يابد و اي

قات نشان دادند که افراد چاق، يتحق (.1،7)ش دهديآزاد را افزا

آزاد برخوردار هستند.  يهاکالياز راد يباالتراز سطح 

در رابطه با  يقين راستا تحقي(، در ا3477همکاران) يمانيسل

 جهين نتيدر افراد چاق انجام دادند و به ا يشيفشار اکسا

در سندرم  ياز چاق يناش يشياکسا يدند که فشارهايرس

و  يقلب يماريخون، ب يمانند چرب ياز چاق يناش يکيمتابول

ن حال استرس يبا ا .(7) م دارديمستق ير خون رابطهفشا

 يهاتيمتعاقب شرکت در فعال ياز چاق يناش يشياکسا

 ياهيمداخله تغذ يريو به کارگ مدت يطوالن يهواز يورزش

 .(7،74)ابدييکاهش م

ش يادر افز يوه درمانيبه عنوان ش ياهياستفاده از طب گ 

آزاد توجه  يهاکاليراد يو پاکساز يشيط ضداکسايشرا

 يهااز مکمل يکي. (77)به خود معطوف کرده است يفراوان

است و امروزه از آن  يشيخواص ضداکسا يکه دارا ياهيگ

شود مکمل کلرال است که ياستفاده م يمقاصد درمان يبرا

 يهابيو کاهش آس يشيت دفاع ضداکسايباعث تقو

کلرال . (3)شوديم يورزش يهاتياز انجام فعال يناش يشياکسا

ودر، ه صورت پباست که  ياهستهتک يسلولجبلک سبز تک

 00 يحاو يبيا عصاره وجود دارد. کلرال به طور تقريقرص 
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ه نه بيآم يدهاياکثر اس ين است و حاويدرصد پروتئ 60تا 

-77ل و يدرصد کلروف 7-0 ين و حاويروزين و تير از متونيغ

استرس ن يکلرال همچن. (73،73)باشديبر ميدرصد ف 7

ضد  يهان رو مکمليدهد از ايو را کاهش ميداتياکس

ا از فشار توانند بدن ريم يشياکسات دفع ضديبا تقو يشياکسا

 يدتا ح يب عضالنياز ورزش، التهاب و آس يناش يشياکسا

ان کردند که ي( ب3471) ن و همکارانييل. (73) محافظت کند

. (70) بخشديرا بهبود م يهوازين بيت تمريمکمل کلرال ظرف

ق خود نشان ي( در تحق3477) و همکاران يمانيسلن يهمچن

باعث  يورزش يهاتيدادند که مصرف مکمل و انجام فعال

  .(7) شوديها مدانياکسيش آنتيافزا

نات يد که تمريآين بر مين چنيااز مجموع مطالعات 

باشد يهمراه م يالتهاب يهانيتوکيش سايبا افزا يهواز يورزش

واند تيم يالتهابو ضد يشياکساضد يهااستفاده از مکملو 

با توجه به عدم وجود مطالعه در  ن عوامل را محدود سازد.يا

-تيعالاز ف يناش يشيکلرال بر فشار اکسا يمکمل ساز ينهيزم

 يسازا مکملين سوال مطرح است که آيهنوز ا يورزش يها

-بيز آساز برو يشياکسات ضديش ظرفيتواند با افزايکلرال م

 يريجلوگ يهواز يورزش يهاتياز فعال يناش يشياکسا يها

 يشيا دست کم باعث کاهش اثرات نامطلوب فشار اکساي کند

 يشيمرتبط با فشار اکسا يخون يهال شاخصيق تقلياز طر

هفته  6ر ياثت يحاضر بررس يهدف از مطالعهن رو يشود؟  از ا

 يهابر شاخص کلرال مصرف به همراه يهوازن يتمر

مردان چاق  ينداياکسيآنت تام تيو ظرف يديپيل ونيداسيپراکس

 ساز بود.ت واماندهيک جلسه فعاليبه دنبال  فعالريغ
 

 يروش بررس

 يهابا گروه يمه تجربيروش پژوهش حاضر از نوع ن

حاضر را  پژوهش يآمار يجامعه. اجرا شدو کنترل  يتجرب

ل يه تشکيدانشگاه اروم فعالريغچاق پسر  انيه دانشجويکل

 ح هدفيان پسر پس از تشرينفر از دانشجو 64تعداد  دادند 

ن مطالعه اعالم يخود را جهت شرکت در ا يمطالعه، آمادگ

ار ورود به يها بر اساس معنفر از آن 07ت يکردند. در نها

ت يعالف يبرا يجه پرسشنامه آمادگيز بر اساس نتيمطالعه و ن

ساده در چهار گروه  يطور تصادفنش شدند و به يگز يبدن

نفر(، مکمل  73) دارونما-ني، تمر(نفر 73) مکمل-نيتمر

مراحل  يم شدند. در طينفر( تقس 73) کنترل و نفر( 73) کلرال

مکمل و دو -نيمرمطالعه، دو نفر از گروه ت يمختلف اجرا

نفر  3نفر از گروه مکمل و  3دارونما و –ن ينفر از گروه تمر

 يل انصراف از ادامه همکاريخارج شدند)به دلاز گروه کنترل 

و  پس آزمون(. با  ينات منظم ورزشيو عدم حضور در تمر

نان دادن داوطلبان جهت محرمانه يان اهداف مطالعه و اطميب

بودن شرکت در پژوهش و امکان  ياريماندن اطالعات، اخت

ت آگاهانه يخروج از مطالعه در هر مرحله از مداخله، فرم رضا

ار افراد قرار گرفت تا موافقت خود يختادر پژوهش در شرکت 

ت نامه اعالم دارند. يرضا يشرکت در پژوهش با امضا يرا برا

، 34 يباال يورود به مطالعه شامل شاخص توده بدن يارهايمع

سال، عدم  3منظم به مدت  يت ورزشيعدم شرکت در فعال

ال ابت ات، عدميمزمن، عدم استعمال دخان يهايماريابتال به ب

و  يويل، کيو عروق ي، قلبيکي، متابوليتنفس يهايماريبه ب

 يار خروج از مطالعه عبارت بود از عدم همکاريو مع يکبد

 يدگيب دي، آسيآزمودن يها برايماريجاد عالئم بي، ايآزمودن

. يشنات ورزيش از دو جلسه در برنامه تمريبت بيغ و يآزمودن

ا وزن ب ها شامل قد ويآزمودن يکيآنتروپرومتر يريگاندازه

ه ستاده و بدون کفش بيبه حالت ا يواريقدسنج داستفاده از 

 وار مماسيو از پشت با د يت عاديها در وضعکه کتف يطور

)با دقت  تاليجيد ي( و وزن بدن با ترازو7/4باشد )با دقت 

د و ثبت ش يريگاندازه يبا حداقل لباس و کفش ورزش (7/4

رم( بر لوگي)ک م وزنيبا استفاده از تقس يو شاخص توده بدن

  ه شد.ب)متر( محاس مجذور قد

 ينات هوازيبرنامه تمر

بود که قبل از انجام  يانات به گونهينحوه انجام تمر

 حيصح يک جلسه با روش اجرايابتدا در  ينات هوازيتمر

هفته  6را به مدت  ين اصلين آشنا و سپس پروتکل تمريتمر
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 .قه اجرا کردنديدق 64 يال 00جلسه به مدت  3فته هو در هر

ت يقه فعاليدق 04تا  34گرم کردن،  قهيدق 74مراحل شامل 

 ياهيحرکات پا -متنوع يدن هاينات شامل: دويتمر ياصل

ن ينات بي. شدت تمر(70)قه سرد کردن بوديدق 0ک و يروبيا

 نه انجام شد که در ابتدا بايشيدرصد ضربان قلب ب 14تا  04

نات يقه و سپس شدت تمريدق 00درصد به مدت  04شدت 

ه شد ش داديافزا يجيس اصل اضافه بار به صورت تدربر اسا

درصد ضربان  14ن زاين به ميشدت تمر يانيپا يهاو در هفته

نات يتمر ياهفته 6قبل و پس از پروتکل  د ينه رسيشيقلب ب

 ها تست وامانده ساز بروس گرفته شدياز آزمودن يهواز

روس در هفت مرحله اجرا شد و مدت هر مرحله، )تست ب

 يه مرحله ک مرحله بيت از يش شدت فعاليقه، افزايسه دق

با ه ن مرحليهمراه شد، نخست رعت ب و سيش شيبعد، با افزا

درصد آغاز شده و  74ب يو شل در ساعت، يما 1/7سرعت 

ک نسبت ثابت در هر مرحله اضافه  يب به يسپس سرعت و ش

ربان سنج پوالر ضنات از يکنترل شدت تمرجهت . د(يگرد

ر يز لز بر اساس فرموينه نيشياستفاده شد و ضربان قلب ب

 نهيشيسن= ضربان قلب ب -33  (.70) ديمحاسبه گرد

 ياريمکمل 

 کلرال مکمل و گروه مکمل-نيگروه تمر يهايآزمودن

ک ي) چهار نوبت يگرم مکمل کلرال را روزيليم 344قرص 

ک عدد قبل از يعدد قبل از صبحانه، دو عدد قبل از نهار و 

گرم  يليم 344که گروه دارونما  يشام( مصرف کردند. در حال

استفاده و گروه  يمشابه قرص اصل يهاساکاروز در کپسول

 يار، کلرال با نام تجندخود را داشت ينات عادين فقط تمريتمر

  (.76) شد هيان تهيرانيسبز ا يآلگومد از شرکت فردا

 ييايميوشيب يرهايمتغ يرياندازه گ

مطالعه از تمام  ين در انتهايمطالعه و همچن يدر ابتدا

 ييد بازوياز ور يسيس 0دو نوبت  افراد شرکت کننده در

قبل از  هياول يري. خونگبه عمل آمد يريخونگها يآزمودن

دوم بعد از  يريه و خونگيانجام تست بروس در حالت پا

ون يداسيو پراکس يجاد آثار التهابيتست بروس و به منظور ا

ه ب يو سازگار ياريسوم، بعد از مکمل يري، خونگيديپيل

 يشيو اکسا يچهارم پاسخ التهاب يريو خونگ ينات هوازيتمر

ک يکننده و  ليبه ورزش تعد يک دوره سازگاريبدن بعد از 

جام انبالفاصله بعد از تست بروس کلرال  ياريدوره مکمل 

لن ي)ات EDTA يحاو يهادر لوله يخون يهانمونهگرفت. 

خته شد و بالفاصله بعد از اتمام يد( ريک اسيامان تتراستيد

دور  3044ها با سرعت سرم، نمونه يجداساز يبرا يريخونگ

گراد يدرجه سانت 0 يقه در دمايدق 70قه به مدت يدر دق

 Kimenت يبا استفاده از ک MDAزان يوژ شد. ميفيسانتر

 و به روشکا يمحصول کشور آمر يانسان يهامخصوص نمونه

 ,Cayman Annت )ياز ک TAC يريگاندازه يو برازا ياال

Arbor, MI Chemicals ،) بر اساس دستوالعمل شرکت

ت يسموتاز با کيد ديم سوپراکسيت آنزيفعالاستفاده شد. 

به  با روشم کاتاالز يت آنزيفعالزا و يراندوکس و به روش اال

اندازه  ياسپکتوفتومترو به روش  يتوسط هوگراب يريگکار

و  يترداز به روش اسپکتوفتوميون پراکسيو گلوتاتشد  يريگ

 شد. يريت راندوکس اندازه گيبا استفاده از ک

استفاده  SPSSها از نرم افزار ل دادهيه و تحليتجز يبرا

ها و از نرمال بودن داده يبرالک يرو ويشد. از آزمون شاپ

ا ههيمکرر جهت آزمون فرض يگرل آنوا با اندازهيآزمون تحل

 يهارياز متغ يکيهر  يزان اثربخشيم نياستفاده شد. همچن

 يداريد. سطح معنيمستقل با استفاده از مقدار اتا مشخص گرد

 درصد در نظر گرفته شد. 0 يدر سطح آلفا

 

 هاافتهي
ار مربوط به سن، قد، وزن و يمعن و انحراف يانگيم

 آورده شده است. 3ها در جدول  يآزمودن يشاخص توده بدن

 يريگانس اندازهيل واريج پژوهش با استفاده از تحلينتا

 يل شد، ابتدا از آزمون آماريتحل يتوک يبيمکرر و آزمون تعق

 .(3)جدول ت استفاده شديآزمون فرض کرو يبرا يماخل

پژوهش را در بر دارد. همانطور ج ين نتايمهمتر 0جدول 

معنادار شده است.  ين گروهيشود تمام اثرات بيکه مشاهده م
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ها در چهار ها در گروهزان تمام شاخصيکه م ين معنيبه ا

تست  و آزمون(آزمون و پسشي)پ ساده يريگزمان خون

 يآزمون( با هم اختالف معنادارآزمون و پسشي)پ بروس

ا هک از اثرات شاخصيق هر يدق يبررس ين برايدارد. بنابرا

 (. 0استفاده شد)جدول  يتوک يبيها از روش تعقدر گروه

معنادار دهد که اختالف  ينشان م 0جدول  يطور کل به

 ن مکمليتمر يهان گروهيب TACدر فاکتور  447/4در سطح 

 يهان گروهيب 40/4و اختالف معنادار در سطح  کنترلو 

ن اختالف يوجود دارد، همچن دارونمان يتمرو  ن مکمليتمر

وجود  کنترلو  مکمل يهان گروهيب 447/4معنادار در سطح 

 40/4در سطح  ن دارونمايتمرن اختالف با گروه يدارد که ا

 لن مکميتمر يهان گروهيب يچ اختالف معناداريباشد و هيم

 0جدول  وجود ندارد. کنترلبا  ورزش دارونمابا مکمل و 

در فاکتور   447/4دهد که اختالف معنادار در سطح ينشان م

MDA  ،SOD ، GPX ،CAT ن يتمر يهان گروهيب

 447/4و اختالف معنادار در سطح  وجود دارد کنترلو  مکمل

وجود  ن دارونمايتمرو  ن مکمليتمر يهان گروهيب 447/4

مکمل  يهان گروهيب 40/4دارد، و اختالف معنادار در سطح 

 ورزش دارونمان اختالف با گروه يوجود دارد که ا کنترلو 

ن يب يچ اختالف معناداريو ه باشديم 40/4در سطح 

 کنترلبا  ورزش دارونماو ورزش مکمل با مکمل  يهاگروه

 وجود ندارد. 

 
 

 هايآزمودن ين هوازيبرنامه تمر :9جدول 

 هفته
 گرم کردن

 قه(يدق 74)

 قه(يدق 00)يهواز ناتيبرنامه تمر
 قه(يدق 0سرد کردن)

 (نهيشين)درصد ضربان قلب بيشدت تمر

 اول

دن آرام و حرکات يدو

 يکشش

 درصد 00تا  04

 ينيو زم يحرکات کشش ياده رويپ

 درصد 00تا  04 دوم

 درصد 64تا  00 سوم

 درصد 60تا  64 چهارم

 درصد 14تا  60 پنجم

 درصد 14تا  60 ششم
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 هايک آزمودنيدموگراف يهايژگي: و2جدول 

 پس آزمون ش آزمونيپ  

 نيانگيم ±انحراف استاندارد  نيانگيم ±انحراف استاندارد  تعداد شده يريگاندازه يهاشاخص

 ------ 7/33 ± 1/0 74 ن مکمليتمر سن)سال(

 ------ 33 ± 06/7 74 ن دارونمايتمر

 ------ 06/33 ± 77/7 74 مکمل

 ------ 10/33 ± 00/7 74 کنترل

 ------ 77/716 ± 61/1 74 ن مکمليتمر متر( يقد)سانت

 ------ 717 ± 16/1 74 ن دارونمايتمر

60/717 ± 03/0 74 مکمل  ------ 

 ------ 30/774 ± 3/1 74 کنترل

 70/0 ± 3330 1/747 ± 0/03 74 ن مکمليتمر لوگرم(يوزن)ک

 3/747 ± 0/00 60/746 ± 06/0 74 ن دارونمايتمر

 3/743 ± 3/01 00/740 ± 70/3 74 مکمل

 1/743 ± 7/60 740 ± 33/0 74 کنترل

 10/34 ± 76/3 77/33 ± 61/60 74 ن مکمليتمر ه توده بدنينما

 60/37 ± 70/0 06/33 ± 60/7 74 ن دارونمايتمر

 31/33 ± 67/7 16/33 ± 06/0 74 مکمل

 17/37 ± 73/7 6/37 ± 00/0 74 کنترل
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  يريگمختلف خون يهاپژوهش در زمان يرهايمتغ يفي: آمار توص3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمونپس يريگخون آزمونشيپ يريگخون تعداد گروه ريمتغ
بروس  تست

 آزمونشيپ
 آزمونبروس پس تست

TAC 
Mmol/L 

 76/3 ± 76/4 07/3 ± 73/4 77/7 ± 37/4 70/3 ± 77/4 74 ن مکمليتمر

 71/3 ± 47/4 16/3 ± 76/4 71/3 ± 77/4 71/3 ± 71/4 74 دارونمان يتمر

 33/0 ± 70/4 71/3 ± 34/4 70/1 ± 37/4 60/4 ± 77/4 74 مکمل

 16/3 ± 71/4 67/0 ± 73/4 77/7 ± 77/4 17/3 ± 73/4 74 کنترل

MDA 

Mmol/mg.p 

 4/33 ± 3/03 60/7 ± 31/4 07/7 ± 70/4 66/3 ± 77/4 74 ن مکمليتمر

 63/3 ± 77/4 64/3 ± 33/4 60/6 ± 77/4 71/3 ± 71/4 74 ن دارونمايتمر

 06/3 ± 76/4 30/3 ± 70/4 03/3 ± 37/4 36/3 ± 71/4 74 مکمل

 61/3 ± 37/4 66/3 ± 31/4 16/3 ± 70/4 07/3 ± 71/4 74 کنترل

SOD 
u/g.hb 

 44/31 ± 60/37 7/703 ± 3/734 00/60 ± 16/00 60/706 ± 60/73 74 ن مکمليتمر

 1/71 ± 37/303 1/10 ± 7/730 37/76 ± 73/767 7/713 ± 47/730 74 ن دارونمايتمر

 1/03 ± 16/74 7/737 ± 7/773 00/00 ± 60/06 71/703 ± 06/70 74 مکمل

 3/67 ± 16/340 07/00 ± 714 33/16 ± 73/717 61/04 ± 73/343 74 کنترل

GPX 
u/g.hb 

 73/33 ± 00/4 73/07 ± 06/4 71/07 ± 76/6 03/16 ± 07/7 74 ن مکمليتمر

 30/37 ± 61/7 70/37 ± 31/3 76/37 ± 77/4 33/37 ± 10/4 74 ن دارونمايتمر

 03/07 ± 77/4 16/77 ± 37/4 07/37 ± 77/4 00/30 ± 73/4 74 مکمل

 77/00 ± 00/3 73/36 ± 16/3 33/31 ± 37/3 61/33 ± 66/3 74 کنترل

CAT 
u/g.hb 

 60/03 ± 37/6 76/37 ± 61/7 16/06 ± 04/3 03/37 ± 33/3 74 مکملن يتمر

 60/33 ± 60/0 60/03 ± 07/0 37/30 ± 16/0 16/33 ± 03/0 74 ن دارونمايتمر

 03/16 ± 30/3 03/37 ± 01/7 33/06 ± 60/0 36/33 ± 03/3 74 مکمل

 73/03 ± 00/3 06/37 ± 70/3 76/33 ± 03/0 00/30 ± 76/6 74 کنترل
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 در چهار زمان ين گروهيآزمون اثر ب: 4جدول 

 F sig Eta مجذورات نيانگيم df جمع مجذورات منبع

TAC 776/4 447/4 064/1777 630/033 7 607/033 زمان 

 067/4 447/4 430/77 631/4 3 740/7 گروه

MDA 777/4 447/4 707/6706 747/041 7 737/031 زمان 

 667/4 447/4 347/77 376/7 3 606/3 گروه

SOD 776/4 447/4 376/3770 73/77777036 7 03/73060736 زمان 

 070/4 447/4 774/7 610/314040 3 410/737071 گروه

GPX 777/4 447/4 366/36773 767030730 7 770/766060 زمان 

 607/4 447/4 716/76 600/70 3 706/377 گروه

CAT 773/4 447/4 407/3704 037/700063 7 037/733063 زمان 

 107/4 447/4 167/31 177/733 3 417/3137 گروه
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 ي: آزمون توک5جدول

  TAC   

 sig انحراف استاندارد هانيانگياختالف م گروه      گروه

 477/4 64/4 7744/4* ن دارونمايتمر ن مکمليتمر

 777/4 64/4 -4703/4 مکمل

 447/4 64/4 3677/4* کنترل

 474/4 64/4 -3403/4* مکمل دارونمان يتمر

 061/4 64/4 4177/4 کنترل

 447/4 64/4 3700/4* کنترل مکمل
MDA 

 447/4 460/4 04/4* ن دارونمايتمر ن مکمليتمر

 417/4 460/4 7630/4 مکمل

 447/4 460/4 3767/4* کنترل

 440/4 460/4 -3310/4* مکمل ن دارونمايتمر

 7 460/4 -44437/4 کنترل

 446/4 460/4 3300/4* کنترل مکمل
SOD 

 466/4 17773/03 4663/770 ن دارونمايتمر ن مکمليتمر

 776/4 17773/03 -1676/37 مکمل

 440/4 17773/03 4377/763* کنترل

 473/4 17773/03 -7317/700* مکمل ن دارونمايتمر

 670/4 17773/03 7130/01 کنترل

 447/4 17773/03 7443/773* کنترل مکمل
GPX 

 447/4 463477/4 3344/3* ن دارونمايتمر ن مکمليتمر

 770/4 463477/4 -0030/4 مکمل

 447/4 463477/4 7346/3* کنترل

 447/4 463477/4 -1130/3* مکمل ن دارونمايتمر

 743/4 463477/4 -0470/7 کنترل

 447/4 463477/4 3607/3* کنترل مکمل
CAT 

 447/4 00777/7 6360/7* ن دارونمايتمر ن مکمليتمر

 770/4 00777/7 -3173/4 مکمل

 447/4 00777/7 3137/7* کنترل

 447/4 00777/7 -4706/74* مکمل ن دارونمايمرت

 170/4 00777/7 -3630/7 کنترل

 447/4 00777/7 6037/7* کنترل مکمل
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 بحث 

نات يکلرال و تمر ياريدر پژوهش حاضر اثر مکمل

ک يمردان چاق به دنبال  يديپيون ليداسيبر پراکس  يهواز

 ج پژوهش حاضريشد. نتا يساز بررست واماندهيجلسه فعال

هفته  6اثر  يدر بررس ين گروهينشان داد که تمام اثرات ب

 وزن و  يهابا مصرف کلرال بر شاخص ين هوازيتمر

ک ير فعال به دنبال يدر مردان چاق غ يديپيون ليداسيپراکس

و در هر سه گروه ساز معنادار شده است ت واماندهيجلسه فعال

ن يکاهش وزن گزارش شده است که در گروه تمر يتجرب

 يدر هر سه گروه تجرب نيشتر بود همچنير بيين تغيمکمل ا

دان ياکسيسموتاز به عنوان شاخص آنتيد ديکاهش سوپراکس

شتر ير بيين تغيکمل ان ميگزارش شده است که در گروه تمر

ن مکمل يد در گروه تمريآلدئ يزان مالون دين ميبود. همچن

نشان داد.  يدارين و مکمل کاهش معنينسبت به گروه تمر

زان مالون يق خود کاهش مي( در تحق3470اسالن و همکاران )

و  يرآباديکه ام يدر حال (.71)د را گزارش کردنديالدئ يد

ن تفاوت يخود نشان دادند که اق ي( در تحق3476همکاران )

نداشت که  يداريتفاوت معن يمختلف تجرب يهادر گروه

نات يها و شدت و مدت تمريتوان به تفاوت در آزمودنيم

ترس اس يهابر شاخص يزان اثرگذارينسبت داد که در م يبدن

 تيکند در واقع هر چه شدت فعاليبدن دخالت م يشياکسا

ون يداسيزان بروز پراکسيشد متر باکمتر و مدت آن کوتاه

ن با يک جلسه تمريدر  .(77)ز کمتر خواهد بودين يديپيل

شود و باعث يمواجه م يجد يساز بدن با چالششدت وامانده

ق حاضر يدر تحق( 77)شوديم يدانياکسيپاسخ آنت يراه انداز

 ينين در طول پروتکل تمريرسد که شدت تمريبه نظر م

بدن  يشيدستگاه ضداکسا يبرا يکاف يتوانسته است سازگار

-تيش ظرفيبه وجود آورد و افزا يگروه تجرب يهايآزمودن

نات و مکمل ينشان داد که شدت تمر يدانياکس يآنت يها

 يشيرس اکسااست يهاداشته تا بتواند شاخص ير مثبتيکلرال تاث

زان ين ميل ايتوان دليکاهش دهد. و م يداريرا به طور معن

ت در کاهش ناير تمريرا به تاث يديپيون ليداسيپراکسکاهش از 

 يهاکاليچرا که راد( 77)ارتباط داد آزاد يهاکاليزان راديم

 ينگ سلوليگناليکنند بلکه نقش سيب نميد آسيآزاد فقط تول

نات منظم ي. تمر(31)ز بر عهده دارنديک را نيماتيک آنزيو تحر

بدن  دهد ويمش يرا افزا يشيستم ضداکسايس ييتوانا يهواز

که در  يشيفشار اکسا يب کنندگيت تخريرا در مقابل خاص

. براساس (3)کنديمابد، محافظت ييش مياثر ورزش افزا

شتر توسط يو پيداتيش استرس اکسيبا افزا يه ارتباط چاقينظر

که باعث  يسميگر مطرح شده است، اما مکانيمطالعات د

وز شود، هنيم يژن در چاقيفعال اکس يهاد گونهيش توليافزا

 ياقن چير ارتباط بيتفس ين رو براياز ا(. 3،34)ناشناخته است

 ياقل موجود است. چين دليو چنديداتيش استرس اکسيبا افزا

، يلبعضله ق يکيو متابول يکيمکان يهاتيش فعاليبا افزا

 آن يامد منفيدهد که پيش ميژن را در آن افزايمصرف اکس

د، يکال سوپراکسيژن مانند راديفعال اکس يهاد انواع گونهيتول

ه ريدروژن توسط زنجيه يدهايل و انواع پراکسيدروکسيه

ها در واقع آزاد شدن الکترون(. 34)است يتوکندريدر م يتنفس

ا يحباعث ا يتوکندريره انتقال الکترون در ميبه خارج از زنج

د يسوپراکس يهاکاليها به رادل آنيژن و تبدياکس يهاملکول

 يآنت يهاميت آنزين کاهش فعالي. عالوه بر ا(37)شوديم

داز يپراکس ونيسموتاز و گلوتاتيد ديمانند سوپراکس يدانياکس

و ياتديش استرس اکسيل افزاياز دال يکيد يدر افراد چاق شا

-تيرسد شدت و  مدت فعاليبه نظر م(. 3،33) ها باشددر آن

دفاع د ين مطالعه، موجب آثار مفيدر ا يورزش يها

ن و وز ديپيون ليداسيزان پراکسيشده و م يشيضداکسا

ن در پژوهش حاضر يهمچنرا کاهش داده است.  هايآزمودن

شتر عوامل يمصرف مکمل کلرال منجر به کاهش ب

اثر  يدر مردان چاق شد و حتو وزن   يديپيون ليداسيپراکس

ق يج تحقيق حاضر با نتايج تحقيش داد. نتايز افزاين را نيتمر

و همکاران، روزنبالت و عمار،بلومر  ياديباسو و پنوگندا، بن

و انجام  دهد که کلراليو همکاران، همسو است که نشان م

ضمن مقابله با اثرات نامطلوب  ينات ورزشيتمر
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 ياغش يهابيها، شاخص آسيمارياز ب يناش يشيفشاراکسا

سموتاز، يد ديد، سوپراکسيآلدئ يمانند مالون د يسلول

د ت ضيکاهش داده و ظرفداز،کاتاالز رايون پراکسيتگلوتا

  (.3،33)دهديش ميد را افزايک اکسايتريسرم و ن يشياکسا

و مصرف  ين هوازيحاضر شش هفته تمر يدر مطالعه

ت ير ظرفيدار مقاديش معنيکلرال در مردان چاق منجر به افزا

فالح و  جيها با نتاافتهين يشد که ا يتام سرم يدانياکسيآنت

و با (. 3،30) و همکاران همسو است يرخانيهمکاران، ام

در  (.30)ندارد يو همکاران همخوان يگيزبيعز يهاافتهي

مطالعه فالح و همکاران به واسطه انجام دادن هشت هفته 

 ي، سه جلسه در هفته، کاهش سطح مالون دين ورزشيتمر

شاهده تام م يدانياکس يت آنتيدار ظرفيش معنيد و افزايآلدئ

و همکاران انجام هشت هفته  يگيزبيعز يدر مطالعه (.30) شد

 يدار و مالون ديش معنيافزا SODسطح  ين ورزشيتمر

 يت آنتير ظرفيکه مقاد يافت در صورتيد کاهش يآلدئ

 افتين يدارير معنييان دوره تغيدر پا GPXتام و  يدانياکس

 تيش فعاليافزا يبرا يلاحتما يهاسمياز مکان يکي(. 30)

ن در يزان آدنوزيش ميتواند افزايم يدانياکس يآنت يهاميزآن

فسفات باشد که به واسطه اثر  ين تريجه مصرف آدنوزينت

. (3)شود يجاد سازگاريممکن است باعث ا يم کنندگيتنظ

 يگر اثر ورزش کاهش غلظت درون سلوليد يسم احتماليمکان

ROS ت اتصال يو کاهش قابلNF-KB  بهDNA  نسخه

و و التهاب يداتير در استرس اکسيدرگ يهااز ژن يبردار

مصرف مکمل  يگر مطالعه ما اثر تجمعي. در بخش د(7)باشد

گروه توام در  ين سبب شده بود تا اثرگذاريهمراه با تمر

 يديپيل ونيداسيپراکس يهاميت آنزيش فعالياز افزا يريجلوگ

ظر نن به ين و مکمل باشد. بنابرايبهتر از هر دو مداخله تمر

 ين بدنيرسد همراه کردن مصرف مکمل کلرال همراه با تمريم

 يز چاقا يناش يشيت استرس اکساين وضعيبتواند در تسک

ل به ا مصرف مکميو  يين به تنهاينسبت به تمر ياثر بهتر

رال بر ر مکمل کليتاث يسم احتماليداشته باشد. مکان ييتنها

 يفنول يپل باتيتوان به ترکيرا م يديپيون ليداسيکاهش پراکس

 يکروجلبک نسبت داد. پلين ميموجود در ا يدهاييو کاروتنو

در  يپاز پانکراس دارد و از جذب چربيبر ل يها اثر مهارفنول

  ان ژن يز با کاهش بيکنند و نيم يريروده جلوگ

PPARγ(Peroxisome proliferatoractivated 

receptorsاز  تاس يبافت چرب يسيرونو ي( که از فاکتورها

ها تيپوسيبه آد (Pre-adipocyte) هاتيپوسيآديز پريتما

دها به خصوص آلفا و بتا يکاروتنوئ( 36)کنديم يريجلوگ

ل يو پتانس ليدروکسيه يهال دارا بودن گروهيکاروتن به دل

و  شوند يآزاد م يهاکاليراد يسازن، سبب پاکييردوکس پا

پژوهش حاضر (. 31)دهنديون را خاتمه ميداسيند پراکسيفرا

نيز مانند مطالعات ديگر با محدوديتهايي مواجه است از جمله 

ط يعدم کنترل شرا توان بهمحدوديتهاي مطالعه حاضر مي

ها بود. يت خواب و استراحت آزمودني، وضعيو جسم يروح

برنامه  يها در طيه آزمودنيو تغذ يين برنامه غذايهمچن

اکثر  بودن يکنترل نشد و تنها با توجه به خوابگاه ينيتمر

 ياهيها در خواست شد که همان برنامه تغذها از آنيآزمودن

-يشنهاد مين پيند. همچنيت نمايخوابگاه را تا حد امکان رعا

با  بيکلرال در ترک ياثرات مکمل ده يقات آتيشود در تحق

 ريسا ها برمختلف آن يهان و شدتيمختلف تمر يهاوهيش

 و انجام گردد.يداتياکس يهاعوامل و شاخص

 

 يريگجهينت
و  دهد که مکمل کلرالينشان م حاضر ج پژوهشينتا

-ل شاخصيدر تعد ينقش مهم و موثر ينات هوازيانجام تمر

د ياز فوا يآگاه ني. همچندارد يديپيون ليداسيپراکس يها

ت يتقو يگوناگون برا يشيضداکسا يهااستفاده از مکمل

 ن مواديبدن، موجب مصرف فراوان ا يشيدستگاه ضداکسا

  .توسط افراد شده است

 

 يقدردان
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The Effect of 6 Weeks Aerobic Training with Chlorella Consumption on 
Lipid Peroxidation Indices and Total Antioxidant Capacity of Inactive 

Obese Men Following one session Exhaustive Activity 
 

Parastou Mollazadeh1, Asghar Tofighi2, Solmaz Babaei3 
 

 

Abstract 

Background and Objective: Vigorous exercise induces the 

production of active free radicals and oxidative stress in the body. 

The aim of this study was to determine the effect of aerobic exercise 

with chlorella consumption on lipid peroxidation indices and total 

antioxidant capacity in inactive obese men following one session 

exhaustive activity. 

Subjects and Methods: This study was a quasi-experimental study 

with pre- and post-test design with control group. For this end 40 

obese men of Urmia University with a mean age of 23.3 ± 6.71 yr, 

weight of 106.02±14.05 Kg and body mass index of 32.97 ± 21.10, 

were randomly divided into four groups as below: (supplemental, 

exercise, exercise + supplement and control). Blood samples were 

taken half an hr before and immediately after the Bruce exercise test 

and after 6 weeks of aerobic training and chlorella supplementation. 

The variables of superoxide dismutase, catalase, glutathione 

peroxidase, and malondialdehyde and antioxidant capacity were 

measured. Data were analyzed by using of SPSS software version 20 

and with repeated measure ANOVA test. 

Results: The results showed that exhausting exercise significantly 

increased the amount of malondialdehyde, superoxide dismutase, 

glutathione peroxidase and catalase in all subject suffered Bruce 

protocol. Aerobic exercise with chlorella supplementation 

significantly reduced this indices and also increases the total 

oxidative capacity after doing Bruce protocol (P<0.05).  

Conclusion: The results showed that aerobic exercise and 

consumption of chlorella in inactive obese men can prevent oxidative 

damage due to exhausting exercise. 

 

Keywords: Lipid peroxidation, Total antioxidant capacity, 

Chlorella, Obese men, aerobic training. 
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