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 پژوهشیمقاله 
مردان جوان غیر ورزشکار پس از  یدانیاکس یبر واکنش دستگاه دفاع آنت ینمصرف روزا کان یرتاث

 فعالیت هوازي حاد
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 چکیده
 تعيين تاثير مصرف روزا کانين بر واکنش دستگاه دفاع آنتی اکسيدانی منظور به حاضر تحقيق هدف: 

دانشجوي پسر غير  02  :شناسیروش  .شد حاد انجام فعاليت هوازي پس از غير ورزشکارجوان مردان 

گروه روزا کانين  شدند. جايگزين کنترل گروه روزا کانين و کننده فعال به طور تصادفی در دو گروه دريافت
دارونما را به مدت سه روز گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن روزا کانين و گروه کنترل به همان ميزان  1/2

بروس نمونه خونی  ها در سه مرحله پايه، بلافاصله قبل و بلافاصله بعد از آزمون مصرف کردند. از آزمودنی

متعاقب  ها:یافتهمکرر استفاده شد.  واريانس هاي تحليل آزمون از متغيرها تجزيه و تحليل گرفته شد. براي

کنترل به طور معنی دار به ترتيب کاهش و افزايش يافت. سرم گروه   MDAو TACبروس ميزان  آزمون
متعاقب آزمون بروس جلوگيري کرد.  MDAو  TACروزا کانين از تغييرات معنی دار  ديگر، مصرف سوي از

ضداکسيدان  تام ظرفيت از افت پايه،  TACافزايش روزا کانين با به نظر می رسد مصرف حاد گیری:نتیجه

 جلوگيري می کند. ساز وامانده هوازي فعاليت انجام از اکسيداتيو ناشیاسترس  هاي آسيب و

 .ين، روزا کانيدانیاکس یفعاليت هوازي حاد، دستگاه دفاع آنت های کلیدی:واژه
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Abstract 

Aim: The aim of this study is to investigate the Effect of Rosa canina L on the response 

antioxidant defense system in non-athlete young men after an acute aerobic exercise.. Methods: 

Twenty inactive men students were randomly divided into two groups of Rosa canina L, and 

control.The group of Rosa canina L consumed 0.1 g per kg body weight of Rosa canina L and 

the control group consumed the same placebo place for three days.The blood samples were taken 

at baseline, immediately before and after Bruce test. The parameters were analyzed using 

repeated measure ANOVA . Results: the TAC and MDA levels in the control group after Bruce 

test significantly decreased and increased, respectively. On the other hand, the use of Rosa 

canina L prevented the significant changes in TAC and MDA following the Bruce test. 

Conclusions: it seems that acute term Rosa canina L supplementation will be useful for 

improving levels of plasma Total Antioxidant Capacity and thereby inhibiting exercise-induced 

lipid peroxidation and modification in plasma after an acute exhaustion aerobic exercise. 

Keywords: Rosa canina L, Antioxidant Defense System, Acute Aerobic Exercise 
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 مقدمه
با شدت پائين تا متوسط نقش چشمگيري در  منظم ورزشی هاي فعاليت

 مختلف انواع و چاقی ديابت، عروقی،-قلبی هاي بيماري ازپيش گيري 
(. بر خلاف اين نوع تمرينات، فعاليت هاي شديد و 1دارند) ها سرطان

بويژه در مواقعی که در مدت و يا شدت غير متعارف انجام وامانده ساز، 
(. در طی اين گونه فعاليت ها، 0شوند، اثرات معکوسی بر سلامتی دارند )

در سطح برخی سلول هاي  و برابر 02تا  12به کل بدناکسيژن مصرفی 
(. در چنين شرايطی، 9سطوح استراحتی افزايش می يابد ) برابر 022فعال تا 

اهش افزايش می يابد. با ک هاي فعال اکسيژن و راديکالهاي آزاد گونهتوليد 
عوامل آنتی اکسيدانی، تعادل بين توليد راديکال هاي آزاد و مواد پراکسيدان 
از يک طرف و سيستم دفاع آنتی اکسيدانی از طرف ديگر، بر هم خورده و 

 به صورت در (.4منجر به بروز استرس اکسيداتيو در سلول ها می شود )
 اکسيدانی آنتی سيستم ملايم، يا خفيف اکسيداتيو استرس آمدن وجود

 واحد يک عنوان به آنزيمی غير و آنزيمی هاي اکسيدان آنتی از متشکل
 هاي سلول از وکرده  عمل اکسيژن فعال هاي گونه تنظيم براي پيچيده

 اين حال اين با .کند می محافظت اکسيداتيو هاي آسيب برابر در بدن

 هاي فعاليت طی در است ممکن زا درون اکسيدانی آنتی هاي مکانيسم

 آسيب از کامل طور به نتوانند و کرده عمل ناکارامد شديد ورزشی

آسيب هاي ناشی وقوع استرس اکسيداتيو (. 9) کنند جلوگيري اکسايشی
 برخی از بيمايهاي تخريب نرونی، ،در بدن منجر به تسريع روند پيري

 اختلال، خستگی عضلانی التهاب بافتی،آسيب هاي عضلانی و لنفوئيدي، 
وضعيت  و سيستم ايمنی و کاهش کارآيیاختلال ، در بازگشت به حال اوليه

 پيشين مطالعات از برخی نتايج(. 5)اکسيداسيون عضلانی را به همراه دارد 

 راه از يکی تواند می اکسيدانی آنتی هاي مکمل از استفاده نشان داده

 در محافظت اکسيدانی و تقويت سيستم دفاع آنتی براي مناسب کارهاي

و يا  پيشگيري و ورزشی هاي فعاليت از ناشی اکسايشی استرس برابر
 اکسيژن فعال هاي گونه توسط سلولی ترکيبات به وارده صدمات تقليل
ممکن است مصرف مکمل هاي آنتی اکسيدانی از طريق کاهش  (.6)باشد 

توليد گونه هاي فعال اکسيژنی، بلوکه کردن پراکسيداسيون ليپيدي، تقويت 
رده دخالت در متابوليسم گليکوژن جهت برآو ،سيستم دفاع آنتی اکسيدانی

کردن انرژي مورد نياز عضلات فعال و حفظ استحکام ساختار ميتوکندري 
با وجود اين در تحقيقات  (.7 )از اين اختلالات مفيد باشند  در جلوگيري

ريع و يا تس ،متعددي عدم تاثير اين گونه مکمل ها بر استرس اکسايش
اي سيگناله بلوکه کردن، روند استرس اکسايش در بافت هاي مختلف

ی به آلودگ، توليد شده جهت سازگاري بافت هاي مختلف با ورزش سلولی
وقوع سرطان و ژنوتوکسين در مصرف کنندگان گزارش مواد ممنوعه، خطر 

ن ابه مصرف آنتی اکسيدعلاقمندي ورزشکاران از سويی (. 1) شده است
و عملکرد موثرتر آنتی اکسيدان هاي طبيعی در  طبيعی ي با منشاها

جلوگيري و يا تقليل اثرات مخرب استرس اکسايشی در مقايسه با آنتی 
 قيمت و عوارض جانبی کاهش رسی،دست سهولت، اکسيدان هاي سنتزي

 همواره شايسته براي داروهاي صناعی، هاي جايگزين عنوان به مناسب،
 

1 Widén 

 محققين توجه مورد خاص طور به اخير دهه چند از و بوده بحث مورد

 به است که ساله چند اي درختچه (. روزا کانين3)گرفته اند است  قرار
 می بوته زارها در و حتی صخره ها روي خشک مناطق در خودرو طور
 رنگ با کشيده، صاف شکل، اي کوزه مرغی تخم يا گرد آن ميوه .رويد
 قهوه به مايل قرمزتيره رنگ به کامل رسيدگی مرحله در) روشن قرمز

 دارويی گياهان از روزا کانين دارند. قرار آن داخل در ها دانه و است (اي
 جهت در گياه اين هاي ميوه از ها سرزمين اکثر مردم که است ارزشمندي
 ديابت هموروييد، جمله از مختلف هاي بيماري درمان و پيشگيري

، نقرس، زخم آنفولانزا سرماخوردگی، سياتيک، روماتيسم، آرتريت، شيرين،
 دارويی خواص دليل(. 12) استفاده می کنند کليه و صفرا سنگ معده،

 وييدها،فلاون از سرشاربدليل ترکيبات آن می باشد که  گياه اين فراوان ميوه
آمينه،  اسيدهاي آلی، اسيدهاي قندها، کاروتنوئيدها، ،توکوفرولها، ليگنين

 ، B1 ي ويتامينها تاننها، همچنين و پکتين ضروري، چرب اسيدهاي
B2 ، K ،E ، C بررسی طبق (.11پتاسيم و فسفر می باشد ) از غنی و 
و  Cويتامين  زيادي مقادير داراي روزا کانين گياه ميوه شده انجام هاي

-34/14 نسترن کوهی فنولی ترکيبات مجموع .است فنلی پلی ترکيبات
 مقدار و ، خشک وزن گرم بر گاليک اسيد والان اکی گرم ميلی 19/19

(. 10) باشد می خشک ماده گرم 122 بر ميلی 649 حدود آن c ويتامين
 آنتی اثر کانينروزا  ميوه رود می انتظار فوق مواد بالاي مقادير به توجه با

که در تحقيقات مختلف گزارش شده  باشد داشته اي العاده فوق اکسيدانی
( در تحقيقی در بررسی اثرات ضد 0210و همکاران ) 1ويدن(. 19)است 

ون با استفاده از گلبول هاي قرمز به شکل بر روزا کانيناسترس اکسيداتيو 
ميزان بدنی عنوان کردن نسترن کوهی به شکل معنی داري 

 فلاحی همچنين(. 14پراکسيداسيون گلبول هاي قرمز را کاهش می دهد )
اثرات آنتی اکسيدانی عصاره آبی و الکلی ( در تحقيقی با بررسی 0215)

عصاره آبی و عنوان کردند که  U937بر لاين سلولی روزا کانينميوه 
آلدييد ناشی از استرس اکسايش ايجاد  دي مالون ميزان روزا کانين الکلی

را به طور معنی داري کاهش ميکرومولار(  52) مسو  آهن شده از طريق
( نيز با استفاده از روش 0221و همکاران ) 0سرتسر (.15) می دهند
DPHH  گزارش کردند عصاره آبی ميوه نسترن کوهی از خاصيت آنتی

(. بنابراين همانطوري که در 19)اکسيدانی بسيار بالايی بر خوردار می باشد 
ی با داشتن ترکيبات آنتی اکسيدان بخش هاي قبلی اشاره شد روزا کانين

شناخته می شود. از اين رو اين احتمال وجود به عنوان يک دارويی طبيعی 
در جلوگيري از اثرات مخرب تمرينات سنگين  دارد که مصرف روزا کانين

ا توجـه به ذا، بلبه دليل وقوع استرس اکسيداتيو در ورزشکاران مفيد باشد. 
بر فشار  روزا کانين سـازي ي مکمـل مطالعات در زمينـهعدم وجود 
 هکيـتهـاي ورزشـی هنوز اين سوال مطرح است ناشـی از فعال اکسايشـی
ميتواند با افزايش ظرفيت ضـد اکسايشـی  روزا کانينحاد سازي  آيا مکمل

ا بناشی از انجام فعاليتهـاي ورزشـی هـوازي  از بـروز آسيبهاي اکسايشی
دست کم باعث کاهش اثرات نامطلوب فشار  جلوگيري کرده و يا شدت بالا

شود؟  شیفشار اکساي خونی مرتبط با شاخصهاي يلاز طريق تقلاکسايشی 
2 Serteser 

http://yafte.lums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C
http://yafte.lums.ac.ir/article-1-2065-fa.pdf
http://yafte.lums.ac.ir/article-1-2065-fa.pdf
http://yafte.lums.ac.ir/article-1-2065-fa.pdf
http://yafte.lums.ac.ir/article-1-2065-fa.pdf
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يا آ در پی پاسخگويی به اين سئوال است کهي حاضـر  از اينرو، مطالعـه
مالون  و ميزان ظرفيت تام آنتی اکسيدانی بر حاد روزا کانينمکمل سازي 

متعاقب يک جلسه فعاليت  غير ورزشکارجوان مردان  دي آلدئيد سرم
 معنی داري دارد؟  تاثير حاد وامانده ساز هوازي

 

 مواد و روش ها

 صورت به که شاهد بود گروه با تجربی نيمه تحقيقی طرح حاضر پژوهش

 سالم دانشجوي پسران شامل حاضر، تحقيق آماري ي شد. جامعه اجرا دوسوکور

 .سال بودند 04-11  سنی دامنه با آزاد اسلامی واحد خرم آباد دانشگاه غيرفعال

 62 تحقيقاتی حاضر در سطح دانشگاه طرح در شرکت ي اعلاميه توزيع از پس

 هماهنگی جلسه در حضور با داوطلبين ي همه. کردند آمادگی اعلام داوطلب نفر

گيري شاخص هاي مورد نظر  اندازه هاي روش و اهداف شرح کامل از پس و
 هاي پرسشنامه و آگاهانه فرم رضايت تکميل با محقق داوطلبان توسط تحقيق

داوطلبين  از بين .گرفتند قرار پزشکی مورد معاينات اي، تغذيه يادداري و سلامتی
 بودند، برخوردار کامل جسمانی از سلامت پزشک تأييد اساس نفر که بر 02تعداد 

داروهاي  از و نداشته الکلی مشروبات و دخانيات به مصرف عادت همچنين
 مکمل ورزشی از جمله هاي مکمل ساير استروئيدي و غير استروئيدي و

 در طی اين دوره دراستفاده نکرده و گذشته  ماه شش طیدر  ضداکسايشی

 اجراي از قبل.منظم نداشتند انتخاب شدند شرکت بدنی تمرينات ها و فعاليت

 ماهيت پژوهش، درخصوص کتبی و شفاهی صورت به لازم پژوهش اطلاعات

 اختيار در پژوهش با مرتبطمشکلات  و ناراحتی و احتمالی خطرات اجرا، نحوه

 شخصی نامه رضايت فرم ها آزمودنی از تمامی و گرفت قرار کنندگان شرکت

در  شد. دريافت پزشکی سابقه و سلامت بررسی پرسشنامه پژوهش و در شرکت
تحقيق، ابتدا شاخص هاي آنتروپومتريک )پيکر  شروع از قبل هفته ادامه يک

بدنی و سن، اکسيژن  چربی ، درصد(BMI)بدن  توده سنجی( قد، وزن، نمايه
ه بمصرفی بيشينه )آزمون بروس(، افراد منتخب اندازه گيري شد و آزمودنی ها 

يم تقس نسترن کوهی مصرف کنندهو  دارونما نفري 12گروه  0طور تصادفی در 
 ،یبدن تيدانشکده ترب یورزش يولوژيزيف شگاهيبه آزما نيشدند. تا در زمان مع

مراجعه کنند.  اسلامی واحد خرم آباد جهت انجام آزمون بروسآزاد دانشگاه 
 يیتحقيق برنامه غذا روزه 9 ياز آزمودنی ها خواسته شد در طول دوره نيهمچن

از مصرف  نهمچني ،فعاليت بدنی شرکت نکنند چگونهيدر هو ندهند  رييخود را تغ
و هر گونه قرص يا مکمل دارويی پرهيز  یورزش ريغ ايو  یمکمل ورزش ايدارو و 
 را در خلال سه روز يیآمد غذا ادياز آنها خواسته شد پرسشنامه همچنين کنند. 

بر اساس برنامه  هوازي )آزمون بروس( حاد تيفعالانجام يک وهله قبل از 
ط دهند. تا متوس ليکرده و روز آزمون به پژوهشگر تحو ليشده تکم يزمانبند

 E,C.Aو ويتامين هاي  نيپروتئ ی،چرب درات،يو متوسط کربوه یافتيدر يکالر
 قبل. رديقرار گ ليمورد تحل 1يیمواد غذا ليو تحل هيتوسط نرم افزار تجز یافتيدر

 چربی درصد اساس بر، دو گروه سازي، همگن منظور به مداخلات، انجام از

 

1 Nutritionist IV computer program 

 مقايسهبدنی و توان هوازي بيشينه  توده وزن، شاخص قد، سن،  0BFPبدن

 (.1نداشت )جدول  وجود آنها بين داري معنی تفاوت آماري لحاظ به که شدند

مشخصات فيزيولوژيکی آزمودنی ها به تفکيک دو گروه )ميانگين و انحراف  .1جدول 
 استاندارد(

مصرف کننده  دارونما متغير ها
 روزا کانين

 P مقدار

 764/2 5/00±0/9 1/09±4/0 سن )سال(

 109/2 5/70±6/5 0/79±1/6 وزن )کيلو گرم(

 194/2 9/175±1/9 1/176±9/4 قد )سانتی متر(

 شاخص توده بدن )کيلوگرم

 مترمربع( بر
3/9± 5/09 1/5± 4/04 675/2 

 711/2 5/01 ±1/4 9/02 ± 9/6 بدن )درصد( چربی

 بيشينه مصرفی  اکسيژن
 دقيقه/ کيلوگرم/ليتر ميلی

4/5±1/91 1/6±0/93 11/2 

 
: وعده صبحانه آزمودنی ها پس از نمونه گيري  آزمودنی ها برنامه غذایی

ساعت ناشتا به شکل يکسان به تمامی آزمودنی ها داده شد.  10خون در حالت 
يادآوري سه روزه  روشبه منظور کنترل نسبی تغذيه آزمودنی ها از همچنين 

فاده استدر خلال دوره سه روزه تحقيق  غذايی به روش خود گزارش دهی تغذيه اي
 (.16) شد

روزا  ميوه ابتدا بررسی، اين : درآماده کردن پودر میوه روزا کانین نحوه

آوري سپس  در اطراف باغات روستاي هنام الشتر جمع 1935 در بهار کانين
گرديد. سپس  خشک سانتی گراد درجه 05 دماي در و گوشت ميوه را جدا کرده

 شدند. پودر خشک پودر مکانيکی آسياب با شده خشک گوشت ميوه هاي

 شد. تحقيق نگهداري انجام زمان تا فريزر در نايلونی کيسه يک در شده

 روزا کانينمصرف کننده  گروه هاي آزمودنی :روزا کانین مصرف نحوه
در داخل کپسول هاي  روزا کانينگرم  1/2به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن 

کپسول هاي حاوي گرمی ريخته شده و گروه دارونما به همين ميزان  1
دارونما در دو روز پيش از اجراي يک وهله فعاليت هوازي وامانده ساز 

 ساعات در ساعت پيش از اجراي آزمون وامانده ساز 0)آزمون بروس( و 

کردند. تمامی  غذايی، مصرف ي مصرف وعده از پس يک ساعت و مشابه
ورزشی  تحقيق هيچ گونه فعاليت روزه 9 زمان آزمودنی ها در خلال مدت

 خارج از برنامه تحقيق نداشتند.

 نحوه اجرای آزمون هوازی وامانده ساز 

يک هفته پيش از اجراي تحقيق )جهت اندازه گيري توان هوازي بيشينه 
آزمودنی( و در روز سوم تحقيق ) جهت وامانده سازي آزمودنی ها( تمامی 

بدين شيوه که آزمون بروس را بر روي نوار گردان انجام دادند.  آزمودنی ها
 آرام دويدن با دقيقه 5 مدت به کششی، انجام حرکات از آزمودنی ها پس

سپس  .پرداختند می کردن گرم به درجه صفر شيب با روي نوارگردان
 و شد آغاز درجه 12 شيب و ساعت در کيلومتر 74/0 سرعت با آزمون

0 Body Fat percent 
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 طور به و فزاينده به صورت بار يک دقيقه 9 هر نوارگردان شيب و سرعت

 .رسيدند می واماندگی سرحد افراد به تا می کرد پيدا افزايش خودکار

 متغیرها گیری اندازه روش

 سنجی شاخص های تن

 جفت پاهاي با کفش و بدون ايستاده حالت در نواري متر از استفاده با دق

 بوده عمود خط يک امتداد در سر و پشت شانه لگن، زانوها، که طوري به

 بر که طوري به کش خط يک گذاشتن با باشد گرفتهقرار  راست سر، و

با  وزن. شد گيري اندازه متر سانتی 1/2دقت  با شود سر مماس فرق
 و لباس حداقل با و گرم 522 دقت با 1بورر اي کفه ترازوي از استفاده

 با ترازو ، آزمودنی ها توزين از شد. قبل و بعد گيري اندازه کفش بدون

شاخص  .می شد کنترل درستی آن از اطمينان جهت استاندارد، وزنه يک
ا هتوده بدن با تقسيم وزن بدن )برحسب کيلوگرم( بر توان دوم قد آزمودنی

فاده ها با استهمچنين درصد چربی بدن آزمودنی .)بر حسب متر( بدست آمد
ضخامت چين پوستی ) نقطه اي 9از کاليپر لافايت و با استفاده از فرمول 

اندازه  جکسون و پولاک براي مردان ران(وسط و م شک، سينهدر نواحی 
 (.17) گيري شد

 اندازه گیری توان هوازی بیشینه 

جهت اندازه گيري توان هوازي بيشينه يک هفته پيش از اجراي تحقيق 
آزمون بروس را بر روي نوار گردان انجام دادند. بدين  تمامی آزمودنی ها

 با دقيقه 5 مدت به کششی، انجام حرکات از شيوه که آزمودنی ها پس

 .پرداختند می کردن گرم به درجه صفر شيب با روي نوارگردان آرام دويدن

 آغاز درجه 12 شيب و ساعت در کيلومتر 74/0 سرعت با سپس آزمون

 و فزاينده به صورت بار يک دقيقه 9 هر نوارگردان شيب و سرعت و شد
 .رسيدند می واماندگی سرحد افراد به تا می کرد پيدا افزايش خودکار طور به

 آزمایشگاهی آنالیز و خونی گیری نمونه

اندازه گيري شدند، مرحله اول؛  مرحله سه ، درMDA ،TACميزان  
 70شديد )متعاقب  ساعت پيش از اجراي يک وهله فعاليت هوازي 70

ساعت عدم فعاليت ورزشی( جهت مشخص کردن سطوح پايه شاخص 
هوازي  بلافاصله قبل از اجراي فعاليت دوم؛هاي مورد نظر تحقيق، مرحله 

 9ساعت عدم فعاليت ورزشی و حدودا  70وامانده ساز بروس )متعاقب
هوازي وامانده ساز در حالت ناشتا( جهت  ساعت پيش از اجراي فعاليت

مشخص کردن تاثيرات مصرف سه روزه ي نسترن کوهی بر سطوح 
ي جلسه از بعد لهو مرحله سوم؛ بلافاص شاخص هاي مورد نظر تحقيق

هوازي وامانده ساز جهت مشخص کردن اثر يک جلسه  اجراي فعاليت
و احتمالا  شديد بر سطوح شاخص هاي مورد نظر تحقيق هوازي فعاليت

 از قبل گرديدند. گيري اندازه بر اين شاخص ها، روزا کانينتاثير مصرف 

استراحت  به نشسته حالت در دقيقه چند ها آزمودنی گيري، نوبت خون هر
 گرفته بازويی وريد از خون ليتر ميلی 5 نوبت، هر در نفر پرداختند، از هر

 

1 Beurer 
0 ANOVA repeated measures 

ناشتا از  ساعت 10نمونه هاي خونی مرحله اول و دوم متعاقب (. 11) شد 
 در دقيقه 92 مدت به شدن لخته ها جهت نمونه آزمودنی ها گرفته شد.

 دور 9222 در دقيقه 12 مدت به آن دنبال به انکوبه و آزمايشگاه دماي

انجام آزمايش  زمان تا و شد جدا حاصل سرم و شدند دقيقه سانتريفيوژ در
 سانتی درجه -12 دماي در منجمد صورت به ، TAC ،MDA هاي

دستگاه  و FRAPروش  از استفاده با سرم TACشدند. گراد نگهداري
نانومتر  539 موج در طول آمريکا( بيوتک شرکت اسپکتروفتومتر )ساخت

 با واکنش ي پايه بر نيز سرم MDAميزان (. 13)شد  گيري اندازه

 موج طول در روش اسپکتروفتومتري از استفاده با تيوباربيتوريک اسيد و

 هاي فعاليت موقت آثار حذف به منظور(. 02) شد  تعيين نانومتر 590

 با نيز حجم پلاسما تغييرات خونی، متغيرهاي و پلاسما حجم ورزشی بر

 هماتوکريت و هموگلوبين مقادير از استفاده کاستيل و با ديل و ي معادله

 (.01)شد  محاسبه آزمون، پس و پيش در ها نمونه

 اطلاعات وتحلیل تجزیه روش
 نرمال و لوين، آزمون از با استفاده تحقيق هاي گروه در متغيرها همگنی

 تعيين  (K-S)اسميرنوف، کولموگروف از آزمون استفاده با ها داده بودن

براي مقايسه ميانگين داده هاي حاصل در نوبت هاي مختلف اندازه  .شد
و آزمون  0گيري مکررتحليل واريانس اندازه گيري در هر گروه از روش

تعقيبی توکی استفاده شد. همچنين براي مقايسه داده هاي حاصل از دو 
مقدار  ها گيري اندازه اين درشد.  هگروه از آزمون تی مستقل استفاد

25/2> Pآماري  امور شد. تمام گرفته نظر در سطح معنی داري معنی به
 .شد انجام 16 9اس پی اس اس  افزار نرم با

 یافته ها 

 شده ارائه 1 در جدول گروه تفکيک به هاي آزمودنی عمومی مشخصات

 گروه دو بين داري معنی دهد تفاوت می نشان جدول اين اطلاعات .است

و توان هوازي  وزن و قد سن، بدن، چربی بدن، درصد توده شاخص در
 0 جدول در .بودند همگن يکديگر با گروهها و P >25/2نشد  مشاهده

در گروه تجربی  روزا کانينروزانه ) ترکيبات  دريافتی غذايی ترکيب مواد
 از قبل روز سه طول جزء مواد غذايی دريافتی محاسبه نشده است( در

دهنده  نشان هاي پژوهش يافتهاست.  شده اجراي پروتکل بروس ارائه
عدم تفاوت معنی دار شاخص هاي ذکر شده در دو گرو کنترل و تجربی 

 . P >25/2می باشد 
 
 
 
 
 
 
 

9 Spss 
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 تحقيق روز طی دوره سه در روزانه دريافتی غذاي مواد -0جدول 

 انحراف±ميانگين گروه 
 استاندارد

سطح معنی 
 داري

 دريافتی انرژي
 )کيلوکالري(

 321/2 4/0510±17/95 روزا کانين

 0456±09/34 دارونما

 کربوهيدرات
 )گرم(

 146/2 51/041±4/161 روزا کانين

 43/061±3/09 دارونما

 309/2 3/119±46/96 روزا کانين )گرم( پروتئين

 61/124±51/5 دارونما

 354/2 45/153±13/57 روزا کانين )گرم( چربی

 52/101±44/2 دارونما

 E ويتامين
 )ميليگرم(

 116/2 50/43±42/3 روزا کانين

 57/41±25/2 دارونما

 C ويتامين
 )ميليگرم(

 311/2 13/171±01/55 روزا کانين

 3/131±17/19 دارونما

 ويتامين

(RE) A 
 712/2 1519±47/59 روزا کانين

 1164±71/61 دارونما

 

 
MDA مقدار : MDAدارونماو گروه  روزا کانين مکمل هر دو گروه 

 نيافت تغيير معنی داري مرحله اول به نسبت مرحله دوم اندازه گيري، در

درون گروهی(. بر اين اساس  ( )تغييرات=131/2pو  =631/2p)به ترتيب 
 در ميزان داري معنی تغيير ، موجب روزا کانيندهی  مکمل سه روز

MDA نسترن کوهی نشد.  مکمل سطوح استراحتی سرمی گروه
گروه کنترل متعاقب يک وهله فعاليت حاد  سرمی MDA رهمچنين مقدا

مقاومتی )مرحله سوم اندازه گيري( نسبت به سطوح استراحتی پيش از 
تمرين )مرحله دوم اندازه گيري( به طور معنی داري افزايش نشان داد 

(221/2p=با اين وجود ميزان افزايش ( )تغييرات .)درون گروهی MDA 
در مرحله سوم اندازه گيري نسبت به مرحله  ينروزا کان سرمی گروه مکمل

 مکمل (. بر اين اساس سه روز=263/2pدوم اندازه گيري معنی دار نبود )

 مکمل سرمی گروه MDA ميزان دار معنی از تغيير ، روزا کانين دهی

 (.1ار )نمود متعاقب يک وهله فعاليت حاد هوازي جلوگيري کرد روزا کانين
 
 
 

 
 *.مرحله اندازه گيريدو گروه در خلال سه سرمی . تغييرات غلظت مالون دي آلدئيد 1نمودار 

 P <25/2نشانه تفاوت معنی دار نسبت به مرحله قبلی اندازه گيري 

 

TACمقدار :TAC مرحله دوم اندازه گيري، در روزا کانين مکمل گروه سرمی 

(. با اين وجود، =225/2p) يافت افزايش طور معنی داري به مرحله اول به نسبت
 مکمل روز 9(. بر اين اساس =321/2pاين تغيير در گروه کنترل معنی دار نبود )

 روزا کانين مکمل گروه در TAC دار معنی افزايش ، موجب روزا کانين دهی
گروه کنترل متعاقب يک وهله فعاليت حاد هوازي  TAC شد. همچنين مقدار

به سطوح استراحتی پيش از تمرين )مرحله دوم )مرحله سوم اندازه گيري( نسبت 
(. با اين وجود، =221/2pاندازه گيري( به طور معنی داري کاهش نشان داد )

در مرحله سوم اندازه گيري نسبت  روزا کانين گروه مکملTAC ميزان کاهش 
 (. بر اين اساس سه روز=231/2pبه مرحله دوم اندازه گيري معنی دار نبود )

متعاقب يک وهله فعاليت  TAC دار معنی ، از کاهش ا کانينروز دهی مکمل
 (.0)نمودار حاد هوازي جلوگيري کرد 
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 بحث 

وهله فعاليت حاد وامانده  يک که نشان داد پژوهش حاضر از آمده دست به نتايج

دي آلدئيد سرمی و کاهش ظرفيت  مالون غلظت دار معنی افزايش باعثساز هوازي 

رسد مصرف  می نظر به حاليکه گروه کنترل شد، در در سرمی، تام آنتی اکسيدانی

دي آلدئيد و ظرفيت تام آنتی اکسيدانی  غلظت مالون دار معنی از تغيير روزا کانين

 روزا کانينگروه مصرف کننده  در وهله فعاليت حاد وامانده ساز هوازي متعاقب يک

تحقيق، حاضر، در مورد گروه کنترل  پژوهش نتايج جلوگيري کرده است. همسو با

( عنوان کردند که متعاقب 0210فرهادي و همکاران ) و( 0219جهانگرد و همکاران )

ی به طور معنسرمی ،  دي آلدئيدمالون  وامانده ساز ميزان فعاليت هوازييک وهله 

( در تحقيقی عنوان کردند 0219جهانگرد و همکاران ) (.6)می يابد  داري افزايش

 زان مالونيک وهله فعاليت حاد وامانده ساز هوازي شاتل ران منجر به افزايش مي

( 0210(. همچنين فرهادي و همکاران )4دي آلدئيد پلاسماي آزمودنی ها می شود )

نيز افزايش ميزان مالون دي آلدئيد پلاسماي آزمودنی هاي را متعاقب يک وهله 

(. فعاليت 6فعاليت هوازي وامانده ساز بر روي تردميل )آزمون بروس( گزارش کردند )

 مله نشت اکسيژن از زنجيرة انتقال الکترونی، سوختبا چندين سازوکار از جورزشی 

 وساز پروستانوئيدي، فعاليت گزانتين اکسيدازها و ماکروفاژها و افزايش فعاليت

ذاشته و منجر گکاتکولامين ها ممکن است بر فرايندهاي بروز فشار اکسايشی تأثير 

می  دبه افزايش شاخص هاي استرس اکسايشی در خون از جمله مالون دي آلدئي

 رمیسعدم تغيير معنی دار ميزان مالون دي آلدئيد  تحقيقات برخیدر  اما(. 00شود )

ق شده است که با نتايج تحقيگزارش آزمودنی ها متعاقب فعاليت هوازي وامانده ساز 

مطالعة مردان با  (0225) و همکارانش 1براي مثال، بلومرحاضر در تضاد می باشد. 

دقيقه  92ورزشکار اعلام کردند که هيچ تغييري در غلظت مالون دي آلدهيد متعاقب 

 بيشينه مشاهده نشد درصد اکسيژن مصرفی سواري با شدت دوچرخه 72فعاليت

 ايه توان ناشی از عوامل تأثيرگذار و مداخلهمی  علت اين مغايرت در يافته ها(. 09)

، شدت (09)قبلی  جسمانی وضعيت بدنی و آمادگی سن، جنس، ويژگی فردي، مانند

به طور مثال، بين تحقيق بلومر و تحقيق حاضر در نوع  (.00) و نوع فعاليت دانست

 اه ، ميانگين سن آزمودنی(در برابر دويدن روي نوارگردان دوچرخه)فعاليت ورزشی 

بر )ورزشکار در برا ها آزمودنی و ميزان آمادگیسال(  13 سال در برابر09)

اختلاف وجود دارد که ممکن است همين عوامل باعث نتايج متفاوت ( غيرورزشکار 

در همين راستا، برخی معتقدند که افراد ورزشکار به دليل داشتن تمرينات  گردد.

پيدي آن و کاهش پراکسايشی لي منظم و بالارفتن توان دفاع ضداکسايشی متعاقب

شدند  مواجه يد پس از تمريناتئدي آلدبافت هاي بدن با غلظت متفاوتی از مالون 

)سه  روزا کانينکوتاه مدت  حاضر مشخص شد مصرف در ديگر يافته تحقيق(. 09)

روز( موجب افزايش ظرفيت آنتی اکسيدانی تام سرمی در حالت استراحت پيش از 

مالون  غلظت داري معنی افزايش فعاليت هوازي وامانده ساز شديد شد، همچنين از

 يک متعاقب کاهش ظرفيت تام آنتی اکسيدانی سرمی آزمودنی ها آلدئيد و دي

نتايج اين بخش از تحقيق با  .کرد جلوگيري فعاليت حاد وامانده ساز هوازي جلسه

( ،سرتسر و 0210ويدن و همکاران ) ،(0215و همکاران ) فلاحی نتايج تحقيقات

با تقويت سيستم آنتی  روزا کانينکه عنوان کردند مصرف ( 0221همکاران )
 

1 Bloomer 
2 Nuclear factor-erythroid 2–related factor 2 

اکسيدانی از وقوع استرس اکسيداتيو و افزايش مالون دي آلدئيد در سلول هاي 

( 0215و همکاران ) فلاحی (.04، 19، 14)مختلف جلوگيري می کند همسو می باشد 

بر  وزا کانينراثرات آنتی اکسيدانی عصاره آبی و الکلی ميوه در تحقيقی با بررسی 

آلدئيد ناشی  دي مالون عنوان کردند اين دو نوع عصاره ميزان U937لاين سلولی

را به طور ميکرومولار(  52) مسو  آهن از استرس اکسايش ايجاد شده از طريق

( در تحقيقی 0210همچنين ويدن و همکاران ) (.04معنی داري کاهش می دهند )

رمز به با استفاده از گلبول هاي ق روزا کانيندر بررسی اثرات ضد استرس اکسيداتيو 

شکل برون بدنی عنوان کردن نسترن کوهی به شکل معنی داري ميزان 

از سويی سرتسر و . (14)پراکسيداسيون گلبول هاي قرمز را کاهش می دهد 

گزارش کردند عصاره آبی ميوه DPHH ( نيز با استفاده از روش 0221همکاران )

نتايج  .(19نی بسيار بالايی بر خوردار می باشد )از خاصيت آنتی اکسيدا روزا کانين

وزا رحاصل در اين بخش از تحقيق جاري در نتيجه ترکيبات آنتی اکسيدان حاوي 

ترکيبات آنتی (. 11) باشد می C ويتامين و کارتنوئيد ها، فلاونوئيد ها، از جمله کانين

احتمالا از دو طريق مانع از افزايش معنی دار مالون  روزا کانيناکسيداي موجود در 

اند. ابتدا از طريق تقويت ظرفيت آنتی اکسيدانی تام پلاسما که در دي آلدئيد شده

يش از تمرين پ سرمیديگر يافته تحقيق حاضر )افزايش ظرفيت آنتی اکسيدانی تام 

 وامانده ساز( نشان داده شد. اين افزايش احتمالا از طريق افزايش غلظت فاکتور

که موجب افزايش بيان ژن آنزيم  (Nrf2)0 0فاکتور با مرتبط 0 اريتروئيد اي هسته

( و ساير مکانيسم هاي غير آنزيمی سيستم دفاع ضد 05هاي آنتی اکسيدانی )

(. مکانيسم احتمالی ديگر، ناشی از وعده 01، 07، 06اکسايش پلاسما می باشد )

 پيش از تمرين وامانده ساز می باشد، به شکلی که ترکيبات آنتی روزا کانينمصرفی 

اکسيدانی موجود در نسترن کوهی به روش هاي مختلفی از بروز استرس اکسيداتيو 

ی م جلوگيري می کنند. اولين روش جمع کنندگی مستقيم راديکالهاي آزاد سرمدر 

باشد، در اين روش اکسيده شدن فلاونوئيدها توسط راديکالهاي آزاد موجب پايداري 

راديکالهاي آزاد و خنثی شدن خاصيت واکنش زاي آنها می شود، دوم قابليت به دام 

اندازي يون فريک موجب جلوگيري از واکنش هابر ويس توسط فلاونوئيدها می 

و اکساتين ايد رکيبات بر توليد نيتريد اکسشود، همچنين قابليت مسدود کنندگی اين ت

اکسيداز و کاهش تعداد لکوسيت هاي ساکن ،جلوگيري از بيان شاخص هاي التهابی 

 در خلال ايسکمی ريپرفوژن را می توان نام برد 04سيکلواکسيژناز ، TNFα 9مثل

به تقويت  Cاز جمله ويتامين  روزا کانين(. همچنين ساير ترکيبات موجود در 03، 05)

سيستم دفاع غير آنزيمی پلاسما کمک می کند در مجموع بايد گفت که با توجه به 

روزه(  9مصرف کوتاه مدت آن ) روزا کانينترکيبات غنی آنتی اکسيدان موجود در 

موجب افزايش ظرفيت تام آنتی اکسيدانی آزمودنی ها شده است. با اين وجود، 

 ينروزا کانساز هوازي در گروه مصرف کننده  متعاقب يک وهله فعاليت حاد وامانده

ميزان مالون دي آلدئيد سرم اندکی افزايش نشان داد، اما اين افزايش معنی دار نبود. 

اگرچه مطلوب بودن جلوگيري کامل از وقوع استرس اکسيداتيو در هاله اي از ابهام 

جمله سلول قرار دارد. چرا که راديکال هاي آزاد در تطابق سلول هاي مختلف از 

 (.92هاي عضلانی به استرس فيزيولوژيکی ناشی از تمرينات ورزشی موثرند )

 نتیجه گیری 

3 tumor necrosis factor alpha 
4cyclooxygenase-2  

http://yafte.lums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C
http://yafte.lums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C
http://yafte.lums.ac.ir/article-1-2065-fa.pdf
http://yafte.lums.ac.ir/article-1-2065-fa.pdf
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که انجام يک وهله فعاليت حاد  داد نشان حاضر پژوهش نتايج کلی به طور
وامانده ساز هوازي موجب کاهش معنی دار در ظرفيت آنتی اکسيدانی تام سرم 
و افزايش معنی دار مالون دي آلدئيد سرم به عنوان شاخص استرس اکسايش 

 موجب روزا کانيندر گروه کنترل می شود. با اين وجود مصرف کوتاه مدت 
ی شده و نقش بلوکه کننده اي در وقوع تقويت سيستم دفاع آنتی اکسيدان

استرس اکسيداتيو ناشی از ورزش و تقليل اثرات منفی ناشی از استرس اسيداتيو 
می دهد ورزشکاران درگير در فعاليت هاي  نشان مطالعه اين نتيجه، در دارد.

هوازي با شدت بالا به منظور تقويت سيستم دفاع آنتی اکسيدانی سلولی خود و 
وقوع استرس اکسايش در خلال اين فعاليت ها و جلوگيري از اثرات جلوگيري از 

 می توانند استفاده کنند. روزا کانيننامطلوب ناشی از آن، از 

 قدردانی تشکر و 

که در  1413511192214از طرح پژوهش با کد ثبتی  برگرفته مقاله اين
دگان نويسن دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد به ثبت رسيده است می باشد.

از مسئولين دانشگاه نام برده به دليل تامين مالی اين طرح و از تمامی 
دانشجويانی که در انجام اين طرح به عنوان آزمودنی همکاري نمودند 

 نمايند. می سپاسگزاري

 نويسندگان اين مقاله، هيچ نفع متقابلی از انتشار آن ندارند.تعارض منافع: 

 

 

 منابع

1. Westcott, W. L. (2012). Resistance training is medicine: 

effects of strength training on health. Current sports medicine 

reports, 11(4), 209-216 . 

2. Bohm, P., Scharhag, J., & Meyer, T. (2016). Data from a 

nationwide registry on sports-related sudden cardiac deaths in 

Germany. European journal of preventive cardiology, 23(6), 
649-656 . 

3. de Sousa, C. V., Sales, M. M., Rosa, T. S., Lewis, J. E., de 

Andrade, R. V., & Simões, H. G. (2017). The antioxidant effect 

of exercise: a systematic review and meta-analysis. Sports 
Medicine, 47(2), 277-293 . 

4. Jahangard sardrud, A., Hamedi nia, M. R., Hosseini-Kakhk, 

S. A. R., Jafari, A., & Salehzadeh, k. (2013). Effect of Short-

Term Garlic Extract Supplementation on Oxidative Stress 

Indices During Rest and Induced-Exercise Exhaustion in Male 

Soccer Players. Iranian Journal of Endocrinology and 
Metabolism, 15(1), 78-85 . 

5. Ji, L. L. (1999). Antioxidants and oxidative stress in 

exercise. Experimental Biology and medicine, 222(3) ,282-
293 . 

6. Farhadi, H., Siakuhian, M., Dolatkhah, H., Rahimifardin, S., 

& Salemi, S. N. P .(2013) .Effect of short-term garlic 

supplementation on DNA damage after exhaustive exercise in 
non-athlete men. Eur J Exp Biol, 3(1), 455-459 

7. Messina, S., Altavilla, D., Seminara, P., Minutoli, L., Monici, 

M. C., Bitto, A., Vita, G. (2006). Lipid Peroxidation Inhibition 

Blunts Nuclear Factor-κB Activation, Reduces Skeletal 

Muscle Degeneration, and Enhances Muscle Function in mdx 
Mice. The American journal of pathology, 168(3) ,918-926 . 

8. Lonn, E., Bosch, J., Yusuf, S., Sheridan, P., Pogue, J., 

Arnold, J.,. Probstfield, J. (2005). Effects of long-term vitamin 

E supplementation on cardiovascular events and cancer: a 

randomized controlled trial. JAMA: the journal of the 
American Medical Association, 293(11), 1338-1347 . 

9. Aviram, M., Dornfeld, L., Kaplan, M., Coleman, R., Gaitini, 

D., Nitecki, S. Presser, D. (2002). Pomegranate juice flavonoids 

inhibit low-density lipoprotein oxidation and cardiovascular 

diseases: studies in atherosclerotic mice and in humans. Drugs 
under experimental and clinical Research, 28(2-3), 49-62 . 

10. Armenteros, M., Morcuende, D., Ventanas, S., & Estévez, 

M. (2013). Application of natural antioxidants from strawberry 

tree (Arbutus unedo L.) and dog rose (Rosa canina L.) to 

frankfurters subjected to refrigerated storage. Journal of 
Integrative Agriculture, 12(11), 1972-1981 . 

11. Fan, C., Pacier, C., & Martirosyan, D. M. (2014). Rose hip 

(Rosa canina L): A functional food perspective. Functional 
Foods in Health and Disease, 4(12), 493 - 509 . 

12. Hasani Moghadam, E. (2008). Determination of ascorbic 

acid Rose canina plants in Lorestan. Journal of Crop Sciences 

and Horticulture and Plant, 15(7), 23-28 . 

13. Serteser, A., Kargioğlu, M., Gök, V., Bağci, Y., Özcan, M. 

M., & Arslan, D. (2008). Determination of antioxidant effects 

of some plant species wild growing in Turkey. International 
journal of food sciences and nutrition, 59(7-8), 643-651 . 

14. Widén, C., Ekholm, A., Coleman, M., Renvert, S., & 

Rumpunen, K. (2012).  Erythrocyte antioxidant protection of 

rose hips (Rosa spp.). Oxidative medicine and cellular 
longevity, 52(8), 650-65 

15. Farhadi, H., Siakuhian, M., Dolatkhah, H., Rahimifardin, S., 

& Salemi, S. N. P .(2013) .Effect of short-term garlic 

supplementation on DNA damage after exhaustive exercise in 
non-athlete men. Eur J Exp Biol, 3(1), 455-459 

16. Klipstein-Grobusch, K., Den Breeijen, J., Goldbohm, R., 

Geleijnse, J., Hofman, A., Grobbee, D., & Witteman, J. 

(1998). Dietary assessment in the elderly: validation of a 

semiquantitative food frequency questionnaire. European 
journal of clinical nutrition, 52(8), 588-596 . 

17. Jackson, A. S., & Pollock, M. L. Generalized equations for 

predicting body density of men. British journal of nutrition, 

40(03), 497-504 

18. Ghasemi, E., Esmaeil Afzalpour, M., Saghebjoo, M., & 

Zarban, A. (2012). Effects of Short-Term Green Tea 

Supplementation on Total Antioxidant Capacity and Lipid 

Peroxidation in Young Women after a Resistance Training 

Session. Journal of Isfahan Medical School, 21(2):97-104 

19. Benzie, I., & Strain, J. (1999). Ferric reducing/antioxidant 

power assay: direct measure of total antioxidant activity of 

biological fluids and modified version for simultaneous 

measurement of total antioxidant power and ascorbic acid 
concentration. Methods in enzymology(299), 15-27 

20. Esterbauer, H., & Cheeseman, K. H. (1990). Determination 

of aldehydic lipid peroxidation products: malonaldehyde and 4-
hydroxynonenal. Methods in enzymology, 186, 407-421 . 

21. Dill, D., & Costill, D. L. (1974). Calculation of percentage 

changes in volumes of blood, plasma, and red cells in 
dehydration. Journal of applied physiology, 37(2), 247-248 . 

22. Close, G. L., Ashton, T., Cable, T., Doran, D., & MacLaren, 

D. P. (2004). Eccentric exercise, isokinetic muscle torque and 

delayed onset muscle soreness: the role of reactive oxygen 



21  ،8931درستی در فیزیولوژي ورزش/سال ششم/شماره اول/ مطالعات کاربردي تن مرادپوریان و خسروي 

  Copyright ©The authors                                                                    Publisher: Azarbaijan Shahid Madani University 

species. European journal of applied physiology, 91(5-6), 615-

621 . 

23. Bloomer, R. J., Goldfarb, A. H., Wideman, L., McKenzie, 

M. J., & Consitt, L. A. (2005). Effects of acute aerobic and 

anaerobic exercise on blood markers of oxidative stress. The 
Journal of Strength & Conditioning Research, 19(2), 276-285 . 

24. falahy, e. (2015). Antioxidant and cytotoxicitic effects of 

aqueous and alcoholic extracts of Rose Canina fruit on on the 
cell line U937. scientific magazine yafte, 17(3) ,15-25 

25. Gopinath, K., & Sudhandiran, G. (2012). Naringin modulates 

oxidative stress and inflammation in  3- nitropropionic acid-induced 

neurodegeneration through the activation of nuclear factor-erythroid 
2-related factor-2 signalling pathway. Neuroscience, 227, 134-143 . 

26. Ibrahim, S. S. (2008). Protective effect of hesperidin, a citrus 

bioflavonoid, on diabetes-induced brain damage in rats. J Appl 
Sci Res, 4(1):84-95 . 

27. Jeon, S.-M., Bok, S.-H., Jang, M.-K., Kim, Y.-H., Nam, K.-

T., Jeong, T.-S . ,.Choi, M.-S. (2002). Comparison of 

antioxidant effects of naringin and probucol in cholesterol-fed 
rabbits. Clinica Chimica Acta, 317(1), 181-190 . 

28. Martínez Ayala, A. L. (2012). Changes in Plasma Lipid 

and Antioxidant Activity in Rats as a Result of Naringin and 
Red Grapefruit Supplementation .20;53(8): 223-228. 

29. Nijveldt, R. J., van Nood, E., van Hoorn, D. E., Boelens, 

P. G., van Norren, K., & van Leeuwen, P. A. (2001). 

Flavonoids: a review of probable mechanisms of action and 

potential applications. The American journal of clinical 

nutrition, 74(4):418-425. 

30. Powers, S. K., Nelson, W. B., & Hudson, M. B. (2011). 

Exercise-induced oxidative stress in humans: cause and 

consequences. Free Radical Biology and Medicine, 51(5), 
942-950 . 

 


