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تأثیر بیروكسدة الدهن وعدد من مضادات االكسدة و الریاضیین في  دراسة تأثیر اإلجهاد التأكسدي لدى
  بعض المستخلصات النباتیة في خفض اإلجهاد

  

  3صالح محمد رحیم العبیدي،  2زید محمد مبارك المهداوي،  1مروة عبد السالم قادر

  ، تكریت ، العراق جامعة تكریت،  كلیة العلوم،  قسم علوم الحیاة 2،  1
 تكریت ، العراق،  جامعة تكریت،  كلیة التربیة،  قسم علوم الحیاة 3

  الملخص 
) Prunus Arimeniaca) وعصـیر المشـمش (  Camellia sinensisصممت الدراسة الحالیة لمعرفة تأثیر المسـتخلص المـائي للشـاي األخضـر (

،   Glutathionو الكلوتاثـایون  Malondialdehyed MDAفي المتغیـرات الكیموحیویـة و بضـمنها تراكیـز كـل مـن: المالوندایالدیهایـد  Eوفیتامین 
العــب كــرة القــدم الــذین  40ل دم فــي مصــ   Peroxynitrite، والبیروكســي نتریــت  Glutathion Peroxidaseوفعالیــة الكلوتــاثیون بیروكســیدیز 

، Green tea مجموعـة الشـاي االخضـر ،تعرضوا لالجهاد التاكسدي . وقسمت العینات المدروسة الى اربعة مجـامیع  وكمـا یـاتي :مجموعـة السـیطرة 
ت البدنیــة العنیفــة كــرة القــدم أظهــرت نتــائج الدراســة ان االجهــاد التاكســدي النــاتج عــن طریــق التــدریبا. Eمجموعــة عصــیر المشــمش ومجموعــة فیتــامین 

، فـي مجموعـة السـیطرة بعـد التمـرین. بینمـا −ONOO ،وجذر البیروكسي نتریـت MDA) في تراكیز: p≤0.05مثال ادى الى احداث ارتفاع معنوي (
نـــوي فـــي تركیـــز فعالیـــة ادى الـــى انخفـــاض معنـــوي فـــي الكلوتاثـــایون بینمـــا لـــم یـــؤد االجهـــاد التاكســـدي النـــاتج عـــن الریاضـــة العنیفـــة الـــى اخـــتالف مع

 GSHفــیهم وان اعطــاء شــراب الشــاي االخضــر الــى الالعبــین ادى الــى احــداث ارتفــاع معنــوي فــي تراكیــز الكلوتاثــایون GPxالكلوتاثــایون بیروكســیدیز
عصــــیر  وعنــــد أعطــــاء -ONOO،جذرالبیروكســــي نتریــــت  MDAوانخفــــاض معنــــوي فــــي تراكیــــز المالوندایالدیهایــــد GPx،الكلوتاثــــایون بیروكســــیدیز

أدى إلى إحداث نتائج مشابهه للنتائج التي أحدثها الشاي األخضر لوحده . تشیر نتائج هذه الدراسـة إلـى أهمیـة الشـاي األخضـر  Eالمشمش وفیتامین 
  العنیفة. كمضاد قوي لألكسدة في خفض التأثیرات الضارة للجذور الحرة واإلجهاد التاكسدي الذي تعرض له الالعبین أثناء التمارین الریاضیة

  المقدمة
مما ال یخفى على احد ما للریاضة من فوائد صحیة للفرد عند ممارسته 

) ومع ذلك فان التمارین المجهدة العنیفة یمكن أن 1لها بشكل منتظم (
تنتج زیادة األوكسجین مما یؤدي الى زیادة التمثیل الغذائي وبالتالي 

 Reactive Oxygenتزید من أنتاج أصناف األوكسجین الفعالة 

Species (ROS)  )2. (  
والجذور الحرة عبارة عن ذرات أو جزیئات تحتوي على إلكترون مفرد 

) على 3وتنتج في الخالیا الحیة وخاصة في المایتوكوندریا (أو أكثر 
سبیل المثال ذرات الهیدروجین وایونات المعادن التي تمر بمرحلة 

)سواء تلك المستمدة من االوكسجین 4انتقالیة والجذور الكبریتیة الحرة (
او من النتروجین حیث تمثل اهم صنف من اصناف الجذور الحرة 

جذر السوبر اوكسید  ROSالحیاتي وتتضمن المتولدة في النظام 
Super Oxide (O2∙−)  جذر الهیدروكسیل ،Hydroxyl (OH∙) 

، وجذر البیروكسیل  Alkoxyl(RO∙)، وااللوكسیل 
Peroxyl(ROO∙)  والهیدروبیروكسیل ،Hydroperoxyl 

(ROOH∙)  .  
 Reactive Nitrogenبینما یتضمن اصناف النتروجین الفعالة 

Species (RNS)  اوكسید النتریكNitric Oxid (NO∙)  وثنائي ،
وجذر البیروكسي نتریت   Nitrogen dioxideاوكسید النتروجین 

Peroxinitrate (ONOO∙) )5. (  
واشارت عدة دراسات الى تولد الجذور الحرة داخل الجسم في اثناء 

في الدهون والبروتینات  اكسدة  التمرین وبعده حیث تعمل الى احداث
الموجودة في االغشیة والحامض النووي الرایبي منقوص االوكسجین 

Deoxyribonucleic acid (DNA)  ومركبات خلویة اخرى وان

هذا الضرر في دهون االغشیة هو عبارة عن اكسدة للحوامض الدهنیة 
 Polyunsaturated fatty acid (PUFA)المتعددة غیر المشبعة 

  ) .Lipid peroxidation )6سم االكسد الفوقیة للدهون وتعرف با
وتسبب الجذور الحرة الكثیر من األمراض مثل السرطان وداء السكر 

) 7,8وأمراض الكلیة ومرض باركنسون وأمراض شبكیة العین (
ولخطورة هذه الجذور الحرة وجدت مضادات األكسدة في جسم اإلنسان 

نتجها الجسم وتظهر بشكل إلزالة سمومها وهي مجموعة مركبات ی
طبیعي في الكثیر من األغذیة وان مضادات األكسدة تعمل في الجسم 
للحفاظ على صحتنا فهي تقوم بحمایتنا من الضرر الناجم عن الجذور 
الحرة التي تكون قادرة على إصابة الخالیا السلیمة واألنسجة بالضرر ، 

اف أو إنهاء ونتیجة لذلك تتضمن فعالیة مضادات األكسدة في إیق
التفاعالت التي تنتقل فیها االلكترونات من مادة معینة إلى العامل 
المؤكسد والتي ستدخل في سلسلة تفاعالت تؤدي الى إحداث إضرار 
نتاج الجذور الحرة الوسطیة. وتكون مضادات االكسدة  ٕ في الخالیا وا

والفینوالت المتعددة  Thiolsعوامل مختزلة دوما كما في الثایوالت 
Polyphenols  )9,10. (  

ان النباتات والحیوانات تحتفظ باجهزة معقدة وطرز متعددة لمضادات 
وانزیم السوبر اوكسید دیسمیوتیز  Cاالكسدة مثل الكلوتاثایون وفیتامین 

Superoxide dismutase (SOD)  والبیروكسیدیزPeroxidase 
اكسدي وان انخفاض هذه المضادات او كبحها یؤدي الى االجهاد الت

  ) .7وربما الحاق الضرر بالخالیا او اتالفها (
وان التقلیل من حجم التدریب یمكن ان یقلل من االجهاد التاكسدي 
وبالتالي تقلیل ضرر االكسدة من خالل تقلیل تكوین المؤكسدات  
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وبذلك یجب على المدرب والریاضي والذین یعملون في هذا المجال إن 
د التاكسدي واالعتماد على الطرائق یقوا أنفسهم من إضرار اإلجها

التدریبیة المالئمة لكل ریاضي وبشدد وبكثافة معینة ، وضمان الراحة 
) ویجب تناول 2المالئمة التي تعطى للریاضیین بین التمارین وبعدها (

كمیات إضافیة من المواد المضادة لألكسدة لكي یواجهوا الجذور الحرة 
على إجراء هذه الدراسة واستخدام ، ومن هذا المنطلق وقع االختیار 

وعصیر المشمش  Green tea Camellia sinensisالشاي األخضر
Prunus arimeniaca  وفیتامینE  كأهم مواد مضادة لالكسدة حیث

تم اعطاؤها لالعبي كرة القدم وحساب كمیة الجذور الحرة المتولدة 
  وكذلك استجابة األنظمة الدفاعیة المضادة لألكسدة .

  البحث   اهداف
هدفت الدراسة الحالیة اختبار فاعلیة شراب الشاي االخضر  .1

وعصیر المشمش كمواد وقائیة اومضادة لالكسدة فضال عن 
وهي من الفیتامینات المعروفة كمضادات  Eاستخدام فیتامین 

لالكسدة غیر انزیمیة غذائیة (خارجیة المنشأ) وجراء دراسة 
المتغیرات الكیموحیویة قبل اداء الجهد البدني وبعده وذلك من 

 خالل : 

) الناجمة عن بیروكسدة MDAتقدیر تركیز المالوندایالدیهاید (  .2
ضرر التاكسدي وكذلك الدهن والذي یمثل احد نواتج االكسدة او ال

بوصفه مادة مضادة لالكسدة غیر  GSHتركیز الكلوتاثیون 
   انزیمي (داخلیة المنشأ).

بوصفها من  GPxتقدیر فعالیة انزیم الكلوتاثایون بیروكسیدیز  .3
   مضادات االكسدة االنزیمیة .

كناتج لالجهاد  ˙ONOOتقدیر تركیز جذر البیروكسي نتریت  .4
   التاكسدي .

  ق العملالمواد وطرائ
أجریت هذه الدراسة على مجموعة من طالب المدارس الثانویة 

-15والمالعب الشعبیة في مدینة تكریت والذین تراوحت أعمارهم من 
طالبا مارسوا كرة القدم وقسمت العینات  40سنة فقد تم اختیار 23

وتضم مجموعة السیطرة : المدروسة إلى أربعة مجامیع وكما یأتي: 
  ناولوا شيء.العبین لم یت 10

مل) من 200العبین تناولوا ( 10وضمت مجموعة الشاي األخضر : 
مجموعة عصیر  لكل العب،  Green teaشراب الشاي األخضر 

مل) من عصیر المشمش 300( العبین تناولوا 10ضمت المشمش : 
العبین تناولوا  10ضمت :   E، مجموعة فیتامین لكل العب 

جمعت عینات الدم في الدراسة  ) لكل العب .E400IU(فیتامین 
) من الدم الوریدي باستخدام محقنه ٣سم5الحالیة وذلك بسحب (

ذات غطاء محكم وخالٍ  Plain tubesووضعت في أنابیب بالستیكیة 
من المادة المضادة للتخثر ، وتركت  بدرجة حرارة الغرفة الى ان تم 

، وعلى  دقائق 10التخثر وتم وضعه في جهاز الطرد المركزي لمدة 

دورة في الدقیقة ، تم سحب المصل بوساطة الماصة  3000سرعة 
ووضعت في انابیب نظیفة ومعقمة وتم  Micropipetteالدقیقة 

) درجة مئویة لحین 20-حفظها في حالة التجمید عند درجة حرارة (
القیام باجراء الفحوصات الكیموحیویة (الكلوتاثایون 

یون بیروكسیدیز، وجذر البیروكسي ،والمالوندایالدیهاید،والكلوتاثا
نتریت). قبل التمرین وبعده (أي تم سحب الدم قبل المباشرة باللعب ثم 
أعطیت الشاي االخضر وعصیر المشمش والفیتامین الى الالعبین 
وباشروا باللعب وبعد مرور ساعة ونصف من بدء اللعبة تمت السحبة 

تم ت المذكورة) . وأجریت نفس الفحوصا) ٣سم5(الثانیة وكانت ایضا 
قیاس مستوى الكلوتاثایون في مصل الدم باستخدام طریقة كاشف 

Ellman    (11)المحورة 

  (TBA)واستخدمت طریقة تفاعل حامض الثایوباربیتیورك
(Thiobarbituric acid )   (12) المحورة المتبعة من قبل الباحثین 

الذي یمثل احد النواتج النهائیة   )MDA(لقیاس تركیز المالوندایالدیهاید
وحسب  لعملیة بیروكسیدة الدهن ، ویعد مستواه مؤشرًا لهذه العملیة

   )  (MDA مستوى 
ومحلول بیروكسید  pH=7واستخدم محلول الفوسفات المنظم 

 Amino antipyrine _4ومحلول   H2O2الهیدروجین 

(0.0025M ) with Phenol (0.17)    في حساب تركیز
      الكلوتاثایون بیروكسیدیز

   Peroxynitrite radicalوتم تقدیرتركیز جذر بیروكسي نتریت 
) ˉONOOباستخدام الطریقة المحورة اذ ان جذر البیروكسي نتریت (

یعمل على نترجة الفینول الى نایتروفینول الذي یمكن قراءة شدة 
میة النایتروفینول نانومیتر. ان ك  412nmاالمتصاص له عند 

المتكونة التي تقدر في مصل الدم تعكس مستوى جذر البیروكسي 
  ) 11(نتریت المتولد في المصل . 

 One – Wayحللت النتائج وفق تحلیل التباین باتجاه واحد  

Analysis of Variance    باستخدام برنامجSAS  واختبرت
متعدد المتوسطات الحسابیة للمعامالت حسب اختبار دانكن 

 ) P≤0.05بمستوى معنویة (    Duncun Multiple Rangالحدود

)13(  

  النتائج والمناقشة

في  (p≤0.05)وجود انخفاض معنوي  )1اظهرت النتائج في الجدول (
تركیز الكلوتاثایون في مجموعة السیطرة بعد التمرین وارتفاع معنوي في 
تركیز الكلوتاثایون في مصل دم الالعبین بعد التمرین  بعد تناولهم 

ووجود ارتفاع معنوي ،  Eللشاي االخضر وعصیر المشمش وفیتامین 
(p≤0.05)  في تركیز المالوندایالدیهاید في مجموعة السیطرة بعد

ن. وانخفاض معنوي في تركیزه بعد تناول الریاضیین للمستخلص التمری
  بعد التمرین .  Eالمائي للشاي االخضر وعصیر المشمش وفیتامین 
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في تركیز الكلوتاثایون والمالوندایالدیهاید في   E) یوضح تاثیر المعاملة بمستخلص الشاي االخضر وعصیر المشمش  وفیتامین 1الجدول (
  مصل دم الریاضیین المعرضین لالجهاد التاكسدي

 المعامالت

   GSH تركیز الكلوتاثایون
 (مایكرومول/لتر)

  MDAتركیز المالوندایالدیهاید
 (مایكرومول/لتر)

  بعد التمرین قبل التمرین بعد التمرین قبل التمرین
 a 3.2 ±0.28  b 2.46 ±0.25 b 3.79 ±0.18 a  0.33±4.55 مجموعة السیطرة

 b 4.66 ±0.44 a 5.34 ±1.4  a 3.52 ±0.88 b 0.41± 3.56 مجموعة الشاي األخضر

 b 4.95 ±0.43 a 3.0 ±0.28  a 2.35 ±0.33 b  0.37± 3.6 مجموعة عصیر المشمش

 E 3.6 ±0.41  b 4.94 ±0.33 a 8.71 ±2.46 a 6.32 ±2.05 bمجموعة فیتامین

) وقــد یعـــزى 14,15دراســات (  وكانــت هــذه النتیجــة غیــر متوافقـــة مــع
ســـبب انخفـــاض تركیـــز الكلوتاثـــایون الـــى عوامـــل عدیـــدة منهـــا انخفـــاض 

) النــاتج عــن مســار الســكر NADPHالمــواد االولیــة الضــروریة لبنائــه (
 Glutathionالخماســي الفوســفیت والتــي تعــد االنــزیم المرافــق النــزیم 

reductase    الــذي یعمــل علــى اعــادة الشــكل الفعــال للكلوتاثــایون مــن
الشكل غیر الفعال وفي اثناء التمارین الریاضیة العنیفة یقـل نشـاط انـزیم 

ثـایون ریـدكتیز، او قـد یعـود الكلوتاثایون بیروكسیدیز ونشاط انـزیم الكلوتا
سبب االنخفـاض فـي تركیـز الكلوتاثـایون الـى زیـادة معـدل اسـتهالكه فـي 
خالیــا الكبــد والعضــالت الهیكلیــة الــذي یعــد مــن اهــم مضــادات االكســدة 
غیر االنزیمیة الذي یعمل على ازالة الجذور الحرة ونواتجها ، ثـم یتحـول 

ــــر الفعــــال وهــــو ــــى الشــــكل غی ــــائي  مــــن الشــــكل الفعــــال ال كلوتاثــــایون ثن
، وتعد مجموعة الكبریـت فـي تركیـب Glutathion disulfideالكبریت 

الكلوتاثــــایون عــــامال مختــــزال اذ تهــــب ذرة هیــــدروجین بســــهولة لضــــعف 
) وقــوة االصــرة بــین الكــاربون S_Hاالصــرة بــین الكبریــت والهیــدروجین (

ـــــدروجین ( ـــــوم بحمایـــــة C_Hوالهی ـــــذلك فهـــــي تق ـــــي الجـــــذور الحـــــرة ل ) ف
  شیة الخلویة من ضرر الجذور الحرة االغ

وأثبتت نتائج الدراسة الحالیة ان اعطاء شراب الشـاي األخضـر وعصـیر 
ـــــامین  ـــــز  Eالمشـــــمش وفیت ادى الـــــى احـــــداث ارتفاعـــــا معنویـــــا فـــــي تركی

الكلوتــاثیون فـــي مصـــل دم الالعبـــین الممارســـین لكـــرة القـــدم والمعرضـــین 
ركیــزه قبــل المعاملــة ، لالجهــاد التاكســدي فــي مصــل الــدم بالمقارنــة مــع ت

حیــــث یعــــود الســــبب الــــى مــــادة الفالفونیــــدات والكاتجینــــات التــــي تعتبــــر 
المكـــون الرئیســـي للشـــاي االخضـــر وتلعـــب دورا مهمـــا كمضـــاد لالكســـدة 

) .واحتــــواء المشــــمش علــــى 16بســــبب قدرتــــه فــــي كــــبح الجــــذور الحــــره (
 Aو Cمركبــــــات فعالــــــة مثــــــل الالیكــــــوبین والفیتامینــــــات مثــــــل فیتــــــامین 

نیاســـین والریبـــوفالفین والتـــي تملـــك خصـــائص مضـــادة لالكســـدة ، امـــا وال
ــــــامین  ــــــأثیر الضــــــار  Eدور فیت ــــــل مــــــن الت كمضــــــاد لالكســــــدة فهــــــو یقل

لبیروكســید الهیــدروجین وذلــك بتحفیــز انــزیم الكتــالیز الــذي یقــوم بنــزع ذرة 
) ممــا 17الهایــدروجین مــن بیروكســید الهایــدروجین وتحویلــه الــى مــاء  (

االكســـدة  Eتهالك كلوتـــاثیون كمـــا یمنـــع فیتـــامین یشـــیر الـــى خفـــض اســـ
وذلــك عــن طریــق تقلیــل االوكســجین الحــر او الجــذور الحــرة عــن طریــق 
االنــدماج معــه او االحـــالل محلــه وینـــتج عــن طریــق هـــذا التفاعــل جـــذر 

التوكــوفیرول الــذي ینتقــل الــى ســطح الخلیــة ویختــزل مــن انــزیم كلوتــاثیون 
ــــــى اGSH-pxبیروكســــــید ( ــــــث یعــــــود ال لتوكــــــوفیرول مــــــرة اخــــــرى ) حی

)18,19 (  
واظهــرت النتــائج فــي الدراســة الحالیــة وجــود ارتفــاع  معنــوي فــي تركیـــز 
المالوندایالدیهایـد فــي مصــل دم الالعبــین بعـد التمــرین وحــدوث انخفــاض 
معنـــــوي بعـــــد تنـــــاولهم للمســـــتخلص المـــــائي للشـــــاي االخضـــــر وعصـــــیر 

ج دراســـــات وكانـــــت النتـــــائج متوافقـــــة مـــــع نتـــــائ   Eالمشـــــمش وفیتـــــامین 
) التـــي 22,23,24) واختلفـــت عـــن نتـــائج دراســـات كـــل مـــن (1,21,20(

بعـــد االجهـــاد  MDAاظهـــرت ان هنـــاك انخفـــاض معنـــوي فـــي مســـتوى 
  التاكسدي الذي تعرض له العبین كرة القدم .

فـــــي مصـــــل دم العبـــــي كـــــرة القــــــدم  MDAوقـــــد یعـــــود ســـــبب ارتفـــــاع 
التمــرین الــى المعرضــین لالجهــاد التاكســدي فــي مجموعــة الســیطرة بعــد 

تولد اصناف االوكسجین الفعالـة نتیجـة االجهـاد التاكسـدي الـذي تعـرض 
لـــه خالیـــا العضـــالت الهیكلیـــة نظـــرا للتـــدریب البـــدني العنیـــف حیـــث ادى 
الى تكـوین المالوندایالدیهایـد الـذي یعـد مـن اهـم انـواع بیروكسـدة الـدهون 
المتســـــــببة عــــــــن تفـــــــاعالت الجــــــــذور الحـــــــرة مــــــــع جزیئـــــــات المركبــــــــات 

)، وتقــوم ایضــا باكســدة الــدهون فــي االغشــیة الخلویــة اذ تعــد 25حیویـة(ال
ـــر تعرضـــا لتفـــاعالت  الحـــوامض الدهنیـــة لالغشـــیة الخلویـــة الجـــزء االكث

مــن اكســدة هــذه الحــوامض الدهنیــة مــن  MDAالجــذور الحــرة وتنــتج ال
خـــالل تفـــاعالت اصـــناف االوكســـجین الفعالـــة بعملیـــة بیروكســـدة الـــدهن 

Lipid peroxidation))  (  (26 ان زیــادة بیروكســدة الــدهن بســبب
الجـــذور الحـــرة وقلـــة مضـــادات االكســـدة تـــؤدي الـــى الضـــرر التاكســــدي 

Oxidative damage ) 27الـــذي یصـــیب انســـجة الجســـم المختلفـــة (
وفـــي العدیـــد مــــن الحـــاالت المرضـــیة المحدثــــة لالجهـــاد التاكســـدي فــــان 

الكسـدة الزالتهـا او نشاط الجذور الحرة یزداد زیادة تفوق قـدرة مضـادات ا
ـــــــــدهن ورفـــــــــع مســـــــــتوى  ـــــــــادة فـــــــــي بیروكســـــــــدة ال معادلتهـــــــــا فتســـــــــبب زی
المالوندایالدیهایـــــد وفقـــــدان التـــــوازن بـــــین فعالیـــــة الجـــــذور الحـــــرة ونشـــــاط 
مضـــــــــادات االكســـــــــدة محدثـــــــــة االجهـــــــــاد التاكســـــــــدي علـــــــــى ان زیـــــــــادة 

  ) . (28 تعمل على فقدان مرونة االغشیة الخلویة MDAمستوى
فـــــي  MDAواظهــــرت النتــــائج حــــدوث انخفـــــاض معنــــوي فــــي مســــتوى 
وهـذا یبـین  Eمجامیع شراب الشاي االخضر وعصیر المشـمش وفیتـامین
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ان هـــذه المـــواد مثبطـــات لعملیـــة بیروكســـدة الـــدهون الناشـــئ مـــن وجــــود 
اصناف االوكسجین والنیتـروجین الفعالـة وهـذا بـدوره یعـود الـى المركبـات 

إالخضـــــــر مثـــــــل الفینـــــــوالت المتعـــــــددة  الفعالـــــــة الموجـــــــودة فـــــــي الشـــــــاي
والفالفونیدات والكاتجین حیث یمتلك خواصـًا مضـادة لالكسـدة ومخفضـة 

والنیاســــــین والریبــــــوفالفین فــــــي ثمــــــرة  Aلــــــدهون الــــــدم ،ووجــــــود فیتــــــامین

ــــامین  ــــدور المهــــم لفیت فهــــو مــــن مضــــادات  Eالمشــــمش، فضــــال عــــن ال
ــــى زیــــادة فعالیــــة عــــدد مــــن اال ــــذي یعمــــل عل نزیمــــات االكســــدة القویــــة ال

المضادة لالكسدة منها الكاتالیز الذي یعمل على تحطیم بعـض اصـناف 
 االوكسجین الفعالة وتحویلها الى جزیئة ماء .

كسیدیز وتركیز في فعالیة انزیم الكلوتاثایون بیرو   E) یوضح تاثیر المعاملة بمستخلص الشاي االخضر وعصیر المشمش  وفیتامین 2الجدول(
  جذر البیروكسي نتریت في مصل دم الریاضیین المعرضین لالجهاد التاكسدي

 المعامالت

تركیز الكلوتاثایون 
 بیروكسیدیز(وحدة دولیة/لتر)

  تركیز جذر بیروكسي نتریت
 (مایكرومول/لتر)

  بعد التمرین قبل التمرین بعد التمرین  قبل التمرین
 a 7.5±2.14  a 88.2±12.9  b 100.2±11.7a  2.39±9.45 مجموعة السیطرة

  0.70±3.49 مجموعة الشاي االخضر
b 8.6±2.06  a 86.8±14.7  a 59.9±9.0  b 

  0.68±2.08 مجموعة عصیر المشمش
b 6.0±2.48  a 131.3±17.1a 86.70±9.6 b 

 E 5.16±1.2  a 8.2±2.35  a 81.3±11.8 a 62.60±8.2 bمجموعة فیتامین

فــي  (p≤0.05)وجــود ارتفــاع معنــوي ) 2فــي الجــدول ( اظهــرت النتــائج
تركیــــز انــــزیم الكلوتاثــــایون بیروكســــیدیز فــــي مصــــل دم الریاضــــیین فــــي 
مجموعــة المســتخلص المــائي للشــاي االخضــر وعصــیر المشــمش وعــدم 

ـــامین  ـــة  فـــي مجموعـــة فیت بعـــد المعاملـــة  ووجـــود  Eوجـــود فـــروق معنوی
ارتفـــــاع معنـــــوي  فـــــي تركیـــــز جـــــذر البیروكســـــي نتریـــــت فـــــي مصـــــل دم 
ــــي مجموعــــة الســــیطرة بعــــد المعاملــــة. فضــــال عــــن وجــــود  الریاضــــیین ف
انخفاضـــــا معنویـــــا بعـــــد تنـــــاول الریاضـــــیین للمســـــتخلص المـــــائي للشـــــاي 

  بعد المعاملة.  Eاالخضر وعصیر المشمش  وفیتامین 
بینمــا  )  29,30(قــة لمــا توصــل الیــه كــل مــنوكانــت هــذه النتیجــة متطاب

حیــث اوضــحوا ان هنــاك  ) 31,32(اختلفــت عــن نتــائج دراســة كــل مــن 
بعـــــد اداء التـــــدریب البـــــدني المجهـــــد  GPxزیـــــادة معنویـــــة فـــــي مســـــتوى 
  .والمحدث لالجهاد التاكسدي 

حیث یعمل الكلوتاثـایون بیروكسـیدیز كواهـب لاللكتـرون وبالتـالي یختـزل 
وان النشــاط البــدني العنیــف یــؤدي الــى بیروكســدة  )GSSG ()33الــى (

الـدهن وتولـد الجــذور الحـرة وبمــا ان انـزیم الكلوتاثــایون بیروكسـیدیز یقــوم 
ــدفاع عــن اغشــیة الخالیــا ومكوناتهــ مــن ضــرر االكســدة عــن طریــق  ابال

وهب إاللكترون فانه یـؤدي الـى اسـتنزافه وانخفـاض نسـبته ، وان مایفقـده 
ئل عــن طریــق البــول والتعــرق یــؤدي الــى قلــة جســم الریاضــي مــن الســوا

فعالیــة الریاضــیین ویبطــئ شــفاءهم مــن االصــابة وبالتــالي فقــدان عنصــر 
الســـــــــیلینیوم وهـــــــــو المكـــــــــون االساســـــــــي والمهـــــــــم النـــــــــزیم الكلوتاثـــــــــایون 

وبالتــــــالي تقــــــل نســــــبة اتحــــــاد الســــــیلینیوم مــــــع انــــــزیم  GPxبیروكســــــیدیز
ـــى انخفـــا ـــؤدي ال ـــایون بیروكســـیدیز ممـــا ی اثنـــاء  GPxض نســـبة الكلوتاث

  )  34(الجهد البدني مرتفع الشدة 
وعند اعطاء شراب الشاي إالخضـر وعصـیر المشـمش ادى الـى حـدوث 

ویعــزى ســببه  GPxارتفــاع معنــوي فــي مســتوى الكلوتاثــایون بیروكســیدیز
الفینـــــوالت المتعـــــددة  االخضـــــر یحتـــــوي علـــــى مركبـــــات الـــــى ان الشـــــاي

ـــى مشـــتقات حـــامض والكاتجینـــات ـــوي عل ـــي تضـــم  كمـــا تحت ـــك الت الكافیی
) فضـــال عـــن theagalline و  Chlorogenic acidبعضـــها (

ــــة  ــــوت العطری ــــد والبوتاســــیوم والزی  Volatile Oilاالیونــــات كالفلورای
ـــذي یعـــد مـــن المـــواد المعـــززة لتصـــنیع  Linaloolوالمتمثـــل بالمركـــب  ال

ــــزیم الكلوتاثــــایون  ــــب ان ــــي تركی الســــیلینیوم المركــــب االساســــي والفعــــال ف
یدیز وبالتـــــالي یـــــزداد نســـــبة انتاجـــــه  وكـــــذلك یعـــــزى الـــــى كـــــون بیروكســـــ

الفینوالت المتعددة من المواد المضادة لالكسدة الواهبـة لاللكتـرون والـذي 
یتفاعــل مــع الجــذور الحــرة مثــل جــذر الهیدروكســیل واالوكســجین الــذري 
ــالي تمنــع اثــره التخریبــي للخالیــا واالنســجة فــي العضــالت الهیكلیــة  وبالت

)35(  
مــن مضــادات االكســدة المهمــة فــي منــع االكســدة عــن  Eفیتــامین ویعــد 

االحـــــــالل محـــــــل و طریـــــــق تقلیـــــــل االوكســـــــجین الحـــــــر والجـــــــذور الحـــــــرة 
الكلوتاثــایون وینــتج عــن هــذا التفاعــل جــذر التوكــوفیرول الــذي ینتقــل الــى 
ســطح الخالیـــا ویختـــزل مـــن انــزیم الكلوتاثـــایون بیروكســـیدیز حیـــث یعـــود 

ــــى التوكــــوفیرول مــــرة اخــــرى  ــــامین  )19(ال فــــي عصــــیر  Eامــــا دور فیت
ـــوم بتعزیـــز القـــوة العضـــلیة وقـــدرة التحمـــل واالســـتهالك  المشـــمش فهـــو یق

ــــى النمــــو الطبیعــــي ا القصــــى لالوكســــجین عنــــد الریاضــــیین ویحــــافظ عل
للخالیا والنسج واصطیاد الجذور الحرة الناتج عن التدریب البـدني مرتفـع 

  .   )36(الشدة 
فــي مصــل الــدم  ˙ONOOوعنــد مقارنــة تركیــز جــذر البیروكســي نتریــت 

ي ارتفاعـا معنویـا فـ قبل المعاملـة مـع تركیـزه بعـد المعاملـة وجـد ان هنـاك
الریاضـــیین المعرضـــین فـــي  لتمـــرینتركیـــزه فـــي مجموعـــة الســـیطرة بعـــد ا

لالجهــــاد التاكســــدي نتیجــــة التــــدریب البــــدني عــــالي الشــــدة وكانــــت هــــذه 
اذ یتكــــون جــــذر    37النتیجـــة متوافقــــة مــــع النتــــائج التــــي توصــــل الیهــــا 

مـــن اتحـــاد جـــذر االوكســـجین الـــذري مـــع  ˙ONOOالبیروكســـي نتریـــت 
ذا التفاعــل هــو الســبب الرئیســي لتكــون اصــناف اوكســید النتریــك ویعــد هــ
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ویعتقــــد ان ســــبب ارتفــــاع تركیــــز  ) RNS (37,38)النتــــروجین الفعالــــة(
ارتفاعـــا معنویـــا الـــى االجهـــاد التاكســـدي  ˙ONOOالبیروكســـي نتریـــت 

النــاجم عنــه تولــد جــذر االوكســجین الحــر الــذي یبقــى نشــطا ویبحــث عــن 
الـــــى ارتبـــــاط جـــــذر الكتـــــرون مفـــــرد لكـــــي یـــــرتبط معـــــه ویســـــتقر فیـــــؤدي 

االوكســجین المفــرد مــع اوكســید النتریــك مكونــا جــذر البیروكســي نتریــت 
ONOO˙  ـــــة ـــــي العضـــــالت الهیكلی ـــــزداد نســـــبته ف ـــــدم وی فـــــي بالزمـــــا ال

  ) (39 المعرضة للتلف التاكسدي
ـــد اعطـــاء شـــراب الشـــاي االخضـــر وعصـــیر المشـــمش وفیتـــامین    Eوعن

للریاضیین ادى الى احداث انخفاض معنوي في تركیز جذر البیروكسـي 

ــة الموجــودة فــي  ˙ONOOیــت نتر  وهــذا داللــة علــى ان المكونــات الفعال
الشــاي االخضــر لهــا القابلیــة علــى مــنح الكتــرون لكــي یــرتبط مــع جــذر 
االوكسجین المفرد واوكسید النتریك ویحولها دون ارتباطهما معـا وتكـوین 

وان للخـــواص الكیمیائیـــة والمضـــادة  ˙ONOOكســـي نتریـــت جـــذر البیرو 
الــــذي تســـمح لـــه بالتفاعــــل مـــع جـــذر االوكســــجین  Eلالكســـدة لفیتـــامین 

والهیدروكســــیل اهمیــــة كبیـــــرة ادت منــــع الضــــرر الحاصـــــل فــــي اغشـــــیة 
  (40)كریات الدم الحمر 
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Abstract 
This study is designed to investigate the biochemical effects of the aqueous extract of green tea( Camellia 
sinensis) , Apricot Juice (Prunus arimeniaca) and Vitamin E in the lipid peroxidation and concentrations of 
Malondialdehyde(MDA), Glutathione (GSH) , Glutathione Peroxidase (GPx)  and Peroxynitrite radical 
(ONOO˙) in serum of (40) soccer sportsmen who exposed for the oxidative stress. they had divided to four 
groups it can be summarized as follows : 
Control Group , Green tea G.,Apricot Juice G.and Vitamin E. G. The results of this study showed that the 
oxidative stress resulted by acute exercise (soccer) caused a significant increase (p<0.05) in concentration of 
serum MDA, ONOO˙ after stress While the oxidative stress showed a significant decreased  in the 
concentrations of  GSH level Where this treatment showed no significant variations in activity levels of GPx 
.Given the aqueous extract of the green tea for sports men showed a significant increase in concentrations of 
serum GSH, GPx and significant decrease in concentrations of serum MDA,ONOO˙. Drink the apricot juice and 
vitamin E. from the sportsmen showed the same variations of the green tea when it is given alone. The above 
results reveals an important of the green tea as a strong antioxidant and removing the harmful effects of the free 
radicals and decreasing the oxidative stress in which the soccer sportsmen exposed for it during the acute 
exercise. 
 


