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کافئین و یک جلسه فعالیت ورزشی فزاینده بر استرس اکسایشی و آنتی مصرف اثر 

  اکسیدان هاي آنزیمی مردان فعال

  

   3، فاطمه ملکی2، یاسر علوي1شادمهر میردار
  

  25/03/1392تاریخ پذیرش:   18/07/1391تاریخ دریافت: 

  چکیده

نی کافیین صـورت گرفتـه   کسیدایا پرااکسیدانی آنتی اکثر مطالعاتی که در زمینه ي تاثیرات 

را به عنوان یک آنتی اکسیدان معرفی کرده اند. با این وجود برخی از محققـین   اند، این ماده

ایـن   از انجـام  هـدف بنـابراین    معتقدند که کافیین داراي خواص پراکسیدانی نیز می باشد.

زشی فزاینده یک جلسه فعالیت ور طی کافئین mg/kg 5 مصرف میزانبررسی اثرات  ،پژوهش

به عنـوان   )MDA( مالون دي آلدئید بود. به همین منظور استرس اکسایشی در مردان فعال بر

سوپراکسـید   ) وGPX( گلوتـاتیون پراکسـیداز   آنزیم هـاي  و لیپید داسیونیپراکس شاخص

گیري قـرار  ) به عنوان آنتی اکسیدان هاي آنزیمی در سرم خون مورد اندازهSOD( دیسموتاز

سال،  21,4±1,6( سن  تربیت بدنیي از دانشجویان پسر رشته  نفر 10راي این منظور ب .گرفتند

 14,36 ± 1,58 آزمـون بـروس  زمـان  و  بر مترمربع کیلوگرم 23,31±2,39شاخص توده بدن

 5 ي هصلجداگانه با فا نوبت 2آزمون بروس در داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. دقیقه)

دوم در  جلسـه در و )، 1دارونمـا (گـروه    در شـرایط اول  جلسها در آزمودنی ه .روز انجام شد

قبـل از  نمونه هـاي خـونی    ) در آزمون شرکت کردند.2(گروه  mg/kg 5 مصرف مقدار شرایط

م از نـر  اسـتفاده بـا   یافته هـا  آوري شد.جمع مصرف دارونما یا کافیین و بعد از انجام آزمون

یافته هاي پژوهش نشـان   .ندو تحلیل قرار گرفت مورد تجزیه EXCEL 2003و   SPSS.18افزار

 MDA مقـادیر موجب کـاهش معنـادار   در مقایسه با شرایط دارونما،  صرف کافئینمی دهد م

)05/0 < P( و افزایش معناداري در مقادیر GPX ) 05/0شد < P(.  در دو گـروه   میان تفاوتاما

ین ئکـاف  mg/kg 5 مصرفمی رسد  به طور کلی به نظر .)P > 398/0(معنادار نبود  SODمتغیر 

مهـار   کاهش پراکسیداسیون لیپیدي همراه با فشار اکسایشی ناشی از فعالیت وامانده ساز را

   .می شودفعالیت آنتی اکسیدان هاي آنزیمی  موجب بهبود و نموده
  

.، مـالون دي آلدئیـد  درادیکـال هـاي آزا  ، کـافئین فعالیـت وامانـده سـاز،     کلیدي: گانواژ
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  مقدمه

ورزشی شدید تولید  ات، اما تمریندارد زیاديچه تمرین ورزشی منظم براي سالمتی فواید اگر

هم خوردن  ) را افزایش می دهد. تمرین ورزشی موجب برROS( 1گونه هاي فعال اکسیژنی 

 استي آن فشار اکسایشی و عناصر آنتی اکسیدانی بدن می شود که نتیجه ROSتوازن میان 

آنتی اکسیدانی  -ایطی است که طی آن توازن میان مواد پراکسیدانی. استرس اکسایشی شر)1(

م خوردن این تعادل احیاء ) به سمت بر ه -( اکسیداسیون 2و وضعیت ردوکس  شودمیمختل 

و  شده ایجاد سلول يغشا سطح در آزاد هاي رادیکال. در طی این فرآیند )2(سوق می یابد 

 می ها میتوکندري خصوص به داخل سلولی ايه اندامک غشاء و سلول غشاء به آسیب سبب

 يدیواره شدن سخت و غشاء لیپیدي پراکسیداسیون موجب سلول لیپیدي يغشا شود. آسیب

   .)3( دگیر قرار می تأثیر تحت سلول حیاتی اعمال از بسیاري نتیجه در و شود می ها ل سلو

آنـزیم   ،اسـت ی ع ضـد اکسایشـ  بدن در برابر حمله ي رادیکال هاي آزاد مجهز به دفا از آنجا که

4، کاتاالز3 زهاي ضد اکسایشی مانند سوپر اکسید دیسموتا
ویتـامین   و 5 ، گلوتاتیون پراکسـیداز  

که به بدن آسیبی وارد شـود،   ، رادیکال هاي آزاد را بدون اینCو  A،Eهاي ضد اکسایشی مانند 

ی اکسیدانی ( به عنوان مثال در برخی از موارد بدن نمی تواند عناصر آنت .)4،5( خنثی می کنند

. بنابراین این مواد می بایست به صورت مواد مغذي و مکمل )6() را سنتز نماید  Eو  Cویتامین 

. با مصرف آنتی اکسیدان هاي خوراکی، آنتـی اکسـیدان هـاي    )7(هاي خوراکی وارد بدن شوند 

س آنها در مقابل حمله ي درون زاد (داخل بدن) نیز به آنها اضافه می شوند و در مجموع کمپلک

. )2( تشکیل می دهـد خط دفاعی قدرتمندي را ، رادیکال هاي آزاد و وقوع پراکسیداسیون لیپید

چندین مطالعه در این زمینه وجود دارند کـه تـاثیر مکمـل هـاي آنتـی اکسـیدانی را بـر فشـار         

  .  )10،8،9،2() مورد بررسی قرار داده اند EIOS( 6اکسایشی ناشی از فعالیت ورزشی 

 و یشکالتي پایه غذاها نوشابه ها،گسترده اي در  ورگزانتین) به طتري متیل  -7، 3، 1کافئین (

. اکثر مطالعاتی کـه تـاثیرات اکسـیدانی کـافیین را     )11( می رودبه کار ی یداروبرخی ترکیبات 

دالمـازیو   .)12-17( مورد بررسی قرار داده اند، این ماده را یک آنتی اکسیدان در نظر گرفته انـد 

که این ماده بـه   اندکرده) در بررسی خواص آنتی اکسیدانی کافیین گزارش 2005( 7و همکاران 

                                                                                                               
1. Reactive Oxygen Species 
2. Redox 
3. superoxide dismutase 
4. catalase 
5. glutathione peroxidase 
6. Exercise- induced oxidative stress 
7. Dalmazio et al 
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قابلیت آنتی اکسیدانی کافیین مشـابه   مشارکت دارد. بر این اساس ROSمیزان باالیی در حذف 

GSH و از قدرت آنتی اکسیدانی اسـید آسـکوربیک (ویتـامین     استC    بـاالتر اسـت. دسـته ي (

گري از محققین قابلیت آنتی اکسیدانی کـافیین را بـه متابولیـت هـاي عمـده ي آن مربـوط       دی

متیـل   -1دانستند. در بدن انسان، کافیین به دو فرآورده ي عمده ي خود متـابولیزه مـی شـود:    

متیـل گـزانتین بـا اسـید      -1. قابلیـت آنتـی اکسـیدانی    2متیـل اسـید اوریـک     -1و  1گزانتین 

متیل اسید اوریک با اسـید اوریـک مشـابه     -1بوده و قدرت آنتی اکسیدانی آسکوربیک هم تراز 

در ایجـاد   ،برخی از تاثیرات کافیین مانند افزایش رهایی کـاتکوالمین هـا  . با این وجود )3(است 

  .)11( دخالت داشته باشدمی تواند فشار اکسایشی 

مـورد بررسـی قـرار     EIOS در میان متون علمی ورزشی، مطالعات اندکی تاثیرات کافیین را بـر 

 بـا چـرخ   EIOSکـافیین را بـر    mg/kg 5) تـاثیر مصـرف   2006( 3داده اند. اولسینا و همکاران 

ند. نتایج هیچ تاثیر پراکسـیدانی یـا آنتـی    اهکارسنج تا رسیدن به واماندگی مورد بررسی قرار داد

اولسـینا و همکـاران   اکسیدانی را با این مقدار مصرفی کافیین نشـان نـداد. در تحقیـق دیگـري     

درصـد   75کارسنج با شـدت  چرخ در آزمون  EIOSکافیین را بر  mg/kg 5) اثر مصرف 2008(

Vo2max  مـورد بررسـی قـرار دادنـد. نتـایج افـزایش معنـاداري را در         4حالت پایـدار در مرحله ي

) آشکار سـاخت. نظـر بـه ایـن کـه      MDA( ياسترس اکسایشی با افزایش پراکسیداسیون لیپید

 ،نـد تشـکیل مـی داد  نمونـه هـاي انسـانی مـذکر غیرفعـال      اخیر را ودنی هاي هر دو تحقیق آزم

خـود  آزمودنی ها هیچ برنامه ي تمرینی منظمی را قبل از انجام تحقیق در فعالیت هـاي روزانـه   

و با توجه به نقش پـر رنـگ کـافیین در رژیـم غـذایی روزانـه ي افـراد و نیـز          دنبال نمی کردند

به دلیل اندك بودن بررسی ها وجود دارد، پرسـش   EIOSمورد تاثیر این ماده بر ابهاماتی که در 

هاي زیادي در این بخش وجود دارد که لزوم انجام بررسی هاي بیشـتر را آشـکار مـی سـازد. از     

کارانی را که در فعالیت هاي بـدنی و ورزشـی شـدید    این که آیا مصرف کافیین بدن ورزشجمله 

محافظت می کند و یا این که برعکس، خود به صورت یـک   EIOSل مشارکت می کنند در مقاب

  ماده ي اکسیداتیو عمل می کند؟

در پی بررسی چگونگی کنش کافئین در پی یک جلسـه فعالیـت وامانـده    بنابراین تحقیق حاضر 

بر این اساس هدف از انجام است. کار ورزشدر داوطلبان مرد  بر شاخص هاي فشار اکسایشی ساز

 بـر و انجام یـک جلسـه فعالیـت وامانـده سـاز      کافئین  mg/kg 5مصرف  بررسی اثر این تحقیق

                                                                                                               
1. methylxanthine 
2. methyluric acid 
3. Olcina et al 
4. Steady State 
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MDA  (شاخص پراکسیداسیون لیپیدي) و آنتی اکسیدان هاي آنزیمیGPX  وSOD   در مـردان

  .بودفعال 

  روش پژوهش

نفـر از   70. جامعـۀ آمـاري ایـن تحقیـق را     بـود این پژوهش از نوع پژوهش هاي نیمـه تجربـی   

 24تـا   20سال سابقۀ ورزشی در محدوده سـنی   2رشتۀ تربیت بدنی با حداقل  دانشجویان پسر

با توجه بـه  نفر 10افراد داوطلب از میان  تشکیل دادند. ساعت فعالیت در هفته 9حداقل سال و 

طـرح   بـر اسـاس نیازهـاي    و تکمیل فرم رضـایتنامه شـرکت در پـژوهش    پرسشنامه ي سالمتی

 23,31±2,39شــاخص تــوده بــدن دقیقــه و 14,36 ± 1,58 اجــراي آزمــون بــروس، پژوهشــی

تورالعمل کتبی از انجـام هـر گونـه    انتخاب شدند. آزمودنی ها بر اساس دسکیلوگرم بر مترمربع 

مـواد  هر گونـه فـراورده هـاي تغذیـه اي مکمـل و      مصرف از ساعت و  72فعالیت ورزشی شدید 

ل از برگـزاري آزمـون اصـلی    ساعت قب 48 ،غذایی داراي خواص آنتی اکسیدانی و حاوي کافیین

کـافئین   mg/kg5و در جلسه ي دوم نشاسته  mg/kg5 اولجلسه ي در آزمودنی ها . منع شدند

   .مصرف کردندهمراه با آب ، آزمون که به صورت کپسول آماده شده بودرا یک ساعت قبل از 

بـه عنـوان    ولجلسه ي اروز انجام شد وآزمودنی ها در  5 اصلهبا ف در طی دو نوبتآزمون اصلی 

     mg/kg 5 میـزان مصـرفی  کـافئین بـا    شـرایط دوم در جلسـه ي  در  و )1ارونمـا (گـروه   گروه د

  ) در آزمون شرکت کردند.2(گروه 

سـوکور یـک    گیري، دارو نما (نشاسته) وکافئین به صورت تصادفی با روش دوبعد از انجام خون

ا به ترتیب، براي آزمون اصـلی، نخسـت   آزمودنی ه ساعت قبل از آزمون به آزمودنی ها داده شد.

       شـروع آزمـون   نـوار گـردان بـروس   عمل گرم کردن را انجام دادنـد و سـپس بـه انجـام آزمـون      

مایـل بـر سـاعت و افـزایش دو     7/1 با شیب ده درصد و سـرعت (هفت مرحله ي سه دقیقه اي) 

   پرداختند.   دقیقه تا سرحد واماندگی 3درصدي شیب با گذشت هر 

از سیاهرگ ساعد اخذ شد. پس از جـدا نمـودن    ،میلی لیتر) با استفاده از سرنگ 5خونی (نمونه 

تخلیه  سرسوزن از سرنگ، خون به وسیله سرنگ با فشار یکنواخت در جدار داخلی لوله آزمایش

شد و نمونه ها تا زمان انتقال به آزمایشگاه در کنار یخ نگهداري شد و اجازه داد شد تا نمونه هـا  

دور بـر دقیقـه بـه مـدت      3000گردند. پس از انتقال به آزمایشگاه، نمونه ها در سـرعت   منعقد

به صورت فریـز   -20سرم جدا شده تا زمان آنالیز آنزیم ها در دماي  .دقیقه سانتریفیوژ شدند10

  شده نگهداري شد.

از آزمـون   وبراي توصیف داده ها، تعیین میانگین و انحراف معیار داده هـا  از روش آمار توصیفی 
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 .در بخش استنباط آماري براي تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شـد مستقل همبسته و  tآماري 

مورد اسـتفاده   EXCEL2003 شکلو براي ترسیم   SPSS.18نرم افزار  آماري باتجزیه و تحلیل 

   در نظر گرفته شد.  >05/0Pدر ضمن سطح معناداري . قرار گرفت

  نتایج

  پس آزمون دو گروهپیش آزمون و  نتایج

   مالون دي آلدئید

ل به میکرومو 9/3از  کافئینگروه  MDA، میانگین تغییرات با توجه به مقادیر به دست آمده

. در خصوص گروه استدر این متغیر درصدي  97/18کاهش  نمیکرومول رسید که مبی 16/3

آن ها  MDAیزان زیرا م .درصدي است 94/11خص گویاي افزایش دارونما نیز تغییرات این شا

   .یک) شکل( میکرومول افزایش یافت 75/3میکرومول به  35/3از 

   

   
  

  گلوتاتیون پراکسیداز

شـماره   شـکل همان طور که در  ین پژوهشا GPX شاخص آنزیمی آنتی اکسیدانداده هاي میانگین 

 133بـه   110از  کـافیینی آزمـودنی هـاي گـروه     GPXتغییرات  نشان می دهددو گزارش شده است 

درصـدي اسـت. در خصـوص گـروه      21نانومول بر دقیقه بر میلی لیتر افزایش یافت که مبین افزایش 

 118آن هـا از   GPXزیـرا میـزان   . درصدي اسـت  30شاخص گویاي افزایش  دارونما نیز تغییرات این
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    میلی گرم بر دسی لیتر افزایش یافت. 153نانومول بر دقیقه بر میلی لیتر به 

   
  

   د دیسموتازسوپراکسی

در گـروه دارونمـا و کـافئین بـه     SOD آنزیم نشـان داد میـانگین    این نتایج پژوهش در خصوص

نشان می دهد تغییرات مربـوط بـه    سه شکل. تغییرات فوق در یافت افزایشدرصد 2و  7ترتیب 

    .)3 شکل( رسیده استنمعناداري د دیسموتاز، به سطح یآنزیم سوپراکس
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  و گروه کافئین و دارونمانتایج مقایسه  بین د

  مالون دي آلدئید

الون دي آلدئید در جدول یک و دو نشـان  مورد تغییرات سطوح فعالیت م در هشیافته هاي پژو

 وجود داردید ئکافیین در متغیر مالون دي آلدو  گروه دارونما بین دواختالف معناداري می دهد 

)001/0 P= (   

  سوپراکسید دیسموتاز 

میان گروه هاي کافیین و دارونما تفاوت معناداري مشاهده روهی نشان داد بررسی هاي بین گ

   .)2(جدول )=P 081/0نشد (

  گلوتاتیون پراکسیداز

را نشان معناداري  سطوح گلوتاتیون پراکسیداز بین دو گروه در پایان فعالیت وامانده ساز تفاوت

  ).دو یک و )(جدول =P 007/0(سطح معناداري  می دهد
  

  پس آزمون متغیرهاي  -جفت شده براي پیش آزمون Tنتایج آزمون  . 1جدول 

  گروه کافئینشده دراندازه گیري 

 سطح معنی داري خطاي استاندارد میانگین اختالف ها متغیر               

MDA  (*)741/0 16/0 001/0 

GPX (*)3/23- 108/2 001/0 

SOD 8/1- 026/2 398/0  

  

در  زاینده وامانده سـاز ف ورزشی فعالیت بعد از MDAمقادیر کاهش یافته هاي پژوهش حاکی از 

  .ه استبوددر گروه دارونما افزایش و  نکافئیگروه 

ایسـه  مسـتقل بـا مق   tبـا اسـتفاده از آزمـون     2عالوه براین یافته هاي پژوهش در جدول شماره 

 یون لیپیـدي شـاخص پراکسیداسـ  میـزان  معنادار افزایش  دهنده ي تغییرات بین دو گروه نشان

)026/0P< ( گلوتاتیون پراکسیداز  زیم هايآن و نیز)007/0P< (  مورد بود اما درSOD  به سطح

     نرسید. معناداري
                                 

  گروه هاي دارونما و  کافئینی اکسیدانی در نتایج آزمون تی مستقل آنزیم هاي آنت. 2جدول  

 سطح معنی داري خطاي استاندارد ن اختالف هامیانگی آنزیم ها           

MDA (*)444/2 919/0 026/0 

GPX (*)7/11 038/4 007/0 

SOD 9/8 03/3 081/0 
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  نتیجه گیريو  بحث

گیري نبوده اسـت، مصـرف   از آنجا که در این تحقیق محقق به دنبال بررسی اثر یک دوره مکمل

به خاطر این که نتایج ایـن تحقیـق بـراي     ست.نما براي یک جلسه صورت گرفته اکافیین و دارو

جامعه ي ورزشی و افراد ورزشکار مورد اسـتفاده قـرار بگیـرد، از آزمـودنی هـاي فعـال در ایـن        

 MDAدرصدي میـزان   19حدود معنادار  کاهشیافته هاي پژوهش تحقیق استفاده شده است. 

. ضـمن  می دهـد  ونما را نشاندرصدي گروه دار 12تقریبی معنادار را در گروه تجربی و افزایش 

مـورد تاییـد قـرار    معنـاداري  نیز به میـزان   اینکه تغییرات دو گروه در آزمون تفاوت بین گروهی

) 2006،2008ان (این نتایج با یافته هاي اولسینا و همکار .یک و جداول یک و دو) شکلگرفت (

یین را بر فشار اکسایشی کاف mg/kg 5) تاثیر مصرف 2006خوانی ندارد. اولسینا و همکاران (هم

نفـر)   20(تعـداد  کارسنج در آزمودنی هاي مرد غیرفعال  چرخبعد از آزمون وامانده ساز بر روي 

آنتـی اکسـیدانی    -مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق هیچ اثـري از خـواص پراکسـیدانی   

کـاران  لسـینا و هم کافیین را بعد از آزمون وامانده سـاز آشـکار نسـاخت. در تحقیـق دیگـري، او     

نفـر) مـورد    20کافیین را در آزمودنی هـاي مـرد غیرفعـال (تعـداد      ) تاثیر همین میزان2008(

کارسـنج بـه    بر روي چـرخ  Vo2maxدرصد  75بررسی قرار دادند که طی آن آزمودنی ها با شدت 

دقیقه فعالیت کردند و در ادامه تا رسیدن به واماندگی بـه تـالش خـود ادامـه دادنـد.       30مدت 

کـافیین یـک سـاعت قبـل از شـروع فعالیـت ورزشـی فشـار          mg/kg5نتایج نشان داد مصـرف  

افزایش می دهد. الزم به ذکـر اسـت کـه فاصـله ي میـان       MDAاکسایشی را با افزایش غلظت 

ه بود. دالیل احتمـالی اخـتالف   روز در نظر گرفته شد 3 اخیري در هر دو تحقیق روزهاي برگزار

نتایج میان تحقیق فعلی و تحقیقات اولسینا و همکـاران بـا فاصـله ي میـان روزهـاي برگـزاري       

آزمون، میزان آمادگی جسمانی آزمودنی ها، نوع پروتکل تمرینی، مدت فعالیت و تعداد آزمودنی 

در طی یک گزارش تحقیقی به این نکته اشاره کـرده اسـت    1)2003من (ها متناسب است. زیمر

آمـادگی جسـمانی پـایین آسـیب     در افراد غیرآماده و بـا   که تمرین ورزشی وامانده ساز خصوصاً

اکسایشی را به وجود می آورد و جلسات تمرین ورزشی هوازي سیستم آنتی اکسـیدانی بـدن را   

) در یک مطالعه ي مروري در زمینه ي 2006( 2گوکبل در ضمن بیل ویرانی و  تقویت می کند.

اشاره کـرده انـد کـه     اکسیدانیاسترس اکسایشی ناشی از تمرین ورزشی مداوم و تغییرات آنتی 

کـه   حـالی اسـت  ایـن در   جلسات تمرین ورزشی منظم در وقوع فشار اکسایشی دخالـت دارنـد.  

عالوه تمرینی هنوز سازگار نشده است. تمرینات در شدت باالیی انجام می شوند و فرد با شرایط 

                                                                                                               
1. Zimmermann 
2. Belviranli and Gokbel 
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و پراکسیداسیون  ROSدر مقابل مقاومت بدن  ،ورزشی ات منظمتمرین پیشنهاد می کننداین  بر

) در بررسی عـدم توافـق نتـایج در میـان     2002( 1لیپیدي را افزایش می دهد. کوپر و همکاران 

متفاوت آزمودنی ها ماننـد  شرایط  ستمطالعاتی که در زمینه ي فشار اکسایشی صورت گرفته ا

  .را می توان مورد اشاره قرار داد تفاوت در پروتکل هاي تمرینینیز جنس و  سن،

تاثیرات کافیین را بر پراکسیداسیون لیپیـدي در نمونـه هـاي حیـوانی مـورد       مطالعاتبرخی از 

 را کـاهش مـی   MDAبررسی قرار داده اند و نتایج آن ها نشان می دهد مصرف کافیین سـطوح  

را بـا مصـرف کـافیین     MDAاما مطالعاتی نیز وجود دارند کـه افـزایش غلظـت     .)16،18(دهد 

. اختالف میان این نتایج با نوع و میزان عوامل استرس به کار گرفته شـده  )19(گزارش کرده اند 

  صرفی مکمل در ارتباط است.مو میزان 

. )12،13،15،17(ده اند چندین مطالعه کافیین را به عنوان یک آنتی اکسیدان معرفی کر

بنابراین انتظار بر این است کافیین سیستم آنتی اکسیدانی بدن را بهبود ببخشد. در این 

به عنوان آنتی اکسیدان هاي آنزیمی مورد بررسی قرار  SODو  GPXآنزیم هاي  پژوهش

 یک آنتی اکسیدان آنزیمی محافظ است که وجود آن براي محافظت از سلول ها SODگرفتند. 

وجود دارد که اختالف میان آن ها در نقاط فعال و  SODضروري است. سه نوع  ROSدر مقابل 

داراي پنج ایزوفرم  GPX. )14(یون هاي فلزي است که مرکز فعالیت آنزیم محسوب می شوند 

بافتی را به آب و الکل کاتالیز می  2و هیدروپراکسید )H2O2است که کاهش پراکسید هیدروژن (

نشان می دهد که  دو شکلدر جداول یک و دو و نیز  ررسی هاي این پژوهشب .)2(کند 

رصد افزایش یافت د 21و  30بعد از جلسات اول و دوم تمرین به ترتیب به میزان   GPXسطوح

گروه هاي دارونما و مصرف کننده  بین همچنین. )=000/0Pآنها معنادار بود ( دويکه در هر 

بررسی هاي نیز  SODبراي  ).2(جدول )=007/0P(  ده شدمشاهي کافیین اختالف معناداري 

بعد از تمرین   SODنشان می دهد که سطوح دو شکلدر جداول یک و دو و نیز  این پژوهش

همچنین . )=398/0Pبود (نمعنادار  این افزایش،افزایش یافت که  درصد 7به میزان وامانده ساز 

 )=081/0P( مشاهده نشدختالف معناداري گروه هاي دارونما و مصرف کننده ي کافیین ا بین

، با این وجود بی تاثیر بود SODاگرچه مصرف کافیین بر فعالیت آنتی اکسیدانی ). 2(جدول

 و 2006افزایش یافت. اولسینا و همکاران ( GPXفعالیت آنتی اکسیدانی با افزایش غلظت 

 C وA ، Eویتامین آنزیمی ) هیچ افزایش یا کاهشی را در فعالیت آنتی اکسیدان هاي غیر 2008

کافیین گزارش نکردند. برخی از تحقیقات تاثیرات قهوه و کافیین را  mg/kg 5با مصرف میزان 

                                                                                                               
1. Cooper et al 
2. Hydroperoxide 
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بر عوامل فشار اکسایشی در نمونه هاي حیوانی در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند و 

هر صورت می بایستی این  درتاثیرات کافیین را مورد مطالعه قرار داده اند.  برخی دیگر صرفاً

 بدون استفاده از تمرینات ورزشی انجام شده اند داشت که این تحقیقات که نوعاً نکته را در نظر

و میزان مصرف مکمل با تحقیق فعلی تفاوت دارند. دمیرتاز و  روشدر نوع آزمودنی ها، 

ز وزن بدن میلی گرم کافیین در هر کیلوگرم ا 100و  30مصرف  ) تاثیر2012( 1همکاران

، افزایش در MDAروز مورد بررسی قرار دادند. نتایج افت مقادیر  14حیوان را در کبد به مدت 

SOD ،CAT  وGPX فلوراید سدیم را به همراه 2006( 2را نشان داد. بیرکنر و همکاران (

 50میلی گرم در هر کیلوگرم از وزن بدن حیوان بود را به مدت  3کافیین که میزان مصرف آن 

 SODروز بر روي موش ها مورد بررسی قرار دادند. نتایج هیچ تغییري را براي غلظت هاي 

 به تدریج کاهش و افزایش پیدا کرد. GPXو  CATآشکار نساخت، اما فعالیت آنزیم هاي 

کبد و  CATو  SOD ،GPX) هیچ تفاوت معناداري را در فعالیت 1994( 3رسوسکا و ناکاموتو

روز  30میلی گرم کافیین به مدت  22و  20گروه کنترل، مصرف  3قلب موش هایی که در 

) تاثیرات مصرف 2011( 4تحت آزمایش بودند گزارش نکردند. در تحقیقی دیگر آبرو و همکاران

دایمی قهوه و کافیین را بر عملکرد شناختی و سیستم آنتی اکسیدانی در مغز موش ها مورد 

میلی گرم  20-40رف مزمن  قهوه و کافیین (تقریبا بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که مص

را افزایش  SODو فعالیت  GSHدر هر روز) پراکسیداسیون لیپیدي را کاهش داد و غلظت هاي 

ایجاد نشد. نتایج این محققین نشان می  GPXمی دهد، در صورتی که هیچ تغییري در فعالیت 

را در مغز تنظیم می کند و این  قهوه سیستم آنتی اکسیدانی درون زاد مستمردهد مصرف 

) 2010( 5وجود کافیین در ترکیب قهوه است. در مطالعه ي دیگري چویی و همکارانناشی از 

و نیمرخ کلسترول پالسما در مصرف قهوه و تمرینات ورزشی را بر فعالیت آنزیم هاي پالسمایی 

الب دو گروه کنترل قموش در  سر 48موش هاي تمرین کرده ي بدنی مورد بررسی قرار دادند. 

هفته یک دوره تمرین ورزشی دویدن بر روي  4و قهوه تقسیم شدند که هر گروه به مدت 

در پایان هفته ي چهارم دقیقه فعالیت در روز بود را انجام می داد.  30نوارگردان که شامل 

مرین بعد از ت -3) و DEدر حین تمرین BE (2- )قبل از تمرین ( -1زیر گروه  3گروه ها به 

)AE تقسیم شدند. موش هاي گروه (BE  ورزشی در پایان هفته ي چهارم  آزمونبدون انجام

                                                                                                               
1.Demirtas et al 
2.Birkner et al 
3. Rossowska and Nakamoto 
4. Abreu et al 
5. Choi et al 
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ورزشی را انجام دادند و سپس  آزمونبه مدت یک ساعت  DEکشته شدند اما موش هاي گروه 

ترکیب تمرین  CFنیز یک ساعت بعد از تمرین کشته شد. در گروه  AEکشته شدند. گروه 

افزایش داد اما بر  AEو  BEرا در  CATو  SODهفته فعالیت  4ه مدت ورزشی و مصرف قهوه ب

DE اکسیدان  تاثیري نداشت. در نتیجه آنها پیشنهاد کردند مصرف قهوه می تواند فعالیت آنتی

در موش هاي  MDAي دیگر موجب افزایش سطوح هاي ذکر شده را افزایش دهد و از سو

  تمرین کرده شود.

در ایجاد فشار اکسایشی ناشی از فعالیت ورزشی دخالت دارند که  به طور کل عوامل متعددي

موجب اختالف نتایج در میان این گروه از تحقیقات می شوند و لذا در زمان مقایسه ي نتایج 

تحقیقات می بایستی به آن ها توجه شود. این عوامل عبارتند از: سن، جنس، میزان آمادگی 

افت، شدت و مدت تمرینات، نوع پروتکل هاي تمرینی، جسمانی، تمرینات منظم ورزشی، نوع ب

  .)1،7،9،20،21(تغذیه و مصرف مکمل ها 

میلی گرم کافیین فشار اکسایشی ناشی از  5مصرف  می دهد، مطالعه حاضر نشان کلیبه طور 

پراکسیداسیون لیپیدي و افزایش فعالیت آنتی اکسیدان  با کاهش انجام تمرین وامانده ساز را

بنابراین  می شود.موجب بهبود عملکرد ورزشکاران و بدین ترتیب  ار می کندمهآنزیمی 

کارانی که در فعالیت هاي ورزشی شرکت می کنند به منظور کاهش فرآیند زشور

 5میزان مصرفی پیشنهادي می توانند از و آسیب عضالنی ناشی از آن پراکسیداسیون لیپیدي 

 پیشنهادي ار مصرفیداین مقع حاکی از اثربخشی استفاده کنند که در مجمو کافیین میلی گرم

   در کاهش وقوع فشار اکسایشی ناشی از فعالیت ورزشی است.
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