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 مقدمه
دهند، فعالیت فیزیکی مطالعات زیادی وجود دارد، که نشان می       

ی هاشود.رادیکالمی DNA به آسیب باعث با استرس توأم و ورزش شدید

آزاد موجب پراکسیداسیون فسفولیپیدهای غشائی، شکسته شدن 

و همکاران،  Inoue) شوندها میو دناتوره شدن پروتئین DNAزنجیره 

اکسیدانی در موجودات هوازی (. انواع گوناگونی از دفاع آنتی5991

ای است که بتواند از آسیب ماده اکسیدانپدید آمده است. درواقع، آنتی

ه یک مولکول هدف جلوگیری کند یا آن را به تأخیر ب 5اکسیداتیو

های موجود در بدن جانداران، شامل پپتیدها، اندازد. همه مولکول

ه ها قابلیت آن را دارند، کها، نوکلئیک اسیدها و کربوهیدراتپروتئین

ها داناکسیدر معرض آسیب اکسیداتیو قرار گیرند. برای مطالعه آنتی

گیرد. ای انتخاب شود، که هدف حمله قرار میهدر آزمایشگاه باید ماد

ری گیدلیل اهمیت آن یا سهولت اندازهماده ممکن است، به انتخاب این

طور مثال، حمله رادیکال آزاد به لیپید، به آسیب وارد برآن باشد. به

)پراکسید شدن لیپیدی(. این آسیب با  رسانداین مولکول آسیب می

جز لیپیدها، سایر اجزای به البته شود.می گیریاندازه ایساده هایآزمون

ها قرار بگیرند و آسیب سلول نیز ممکن است مورد حمله رادیکال

تری نیز برخوردار تواند از اهمیت یکسان یا حتی بیشها میدیدن آن

د با ها بایاکسیدانمورد آنتی در آزمایشگاهی باشد. بنابراین، مطالعات

 بارتعرد استفاده، مورد تفسیر قرار گیرند. بهمو هایروش به کامل توجه

 اکسیدان مناسبی است، بدون مشخصکه ماده الف آنتیدیگر، بیان این

 (.5711 )میشل، بود خواهد معنابی استفاده، مورد هایروش کردن

ترین رادیکال به عنوان نمونه رادیکال آزاد هیدروکسیل، فعال       

انایی زیادی برای آسیب رساندن و اکسیژنی است، این رادیکال تو

محض تماس با هر مولکول بیولوژیکی، به آن حمله تخریب دارد، زیرا به

های آزاد ای رادیکالهای زنجیرهکند و معموأل موجب شروع واکنشمی

بندی کلی (. در یک تقسیم5999و همکاران،  Halliwell) شودمی

 آغازکننده )عوامل آزاد هایرادیکال تولیدکننده منابع توانمی

اکسیداسیون( را به دو دسته عوامل بیرونی و داخلی تقسیم نمود. از 

های عهتوان اشبیرونی یا عوامل شیمیایی و فیزیکی می عوامل ترینمهم

اکسیدکربن و خصوص دیساز حتی نور خورشید، آلودگی هوا بهیون

( 4CLC) اکسیدنیتروژن و ترکیبات شیمیایی مانند تتراکلریدکربن

های ها، محلولکنندههوشها، بیکشهای محیطی، حشرهکنندهآلوده

(. عوامل درونی یا زیستی شامل Yug، 5994) صنعتی و اُزن را نام برد

گر هستند که در اثر عواملی مانند اکسیدازها های آزاد واکنشرادیکال

                                                           
ای هنده حمله رادیکالدهکه نشان است کلی آسیب اکسیداتیو، اصطالحی -5

0آزاد حاوی اکسیژن است مانند سوپراکسید )
2O) 

 ها،آیند. عوامل درونی در میتوکندریوجود میها بهو اکسیدکننده

های سنگین بدنی و کم ها، فعالیتها، التهابها، پراکسیزومفاگوسیت

کنند. هر دو عامل خارجی و داخلی با ایجاد های موضعی بروز میخونی

ها باعث لیپوفوشینها و لیپوپروتئینرادیکال آزاد و اکسیداسیون لیپید

(. لیپوفوشین، یا رنگیزه سن یک ماده Yug، 5994) شوندزایی می

 های ثانویه درای درون لیزوزومطور فزایندهفلورسنت است، که به خود

 یابد. چون اینهای مختلفی از نسوج انسان و حیوانات تجمع میسلول

 عنوان یکترین تظاهر سلولی پیری است، اغلب بهتجمع برجسته

شود و تحقیقات مختلف در مورد شاخص پیری درنظرگرفته می

های مع لیپوفوشین در انواع سلولساختمان، ترکیب و سرعت تج

در جریان استرس (.Conchranc ،5991) مختلف صورت گرفته است

مثل کلیه، ریه، قلب، پوست، مغز، مفاصل،  مختلفی هایبافت اکسیداتیو

ها های قرمز و دیگر بافتها، عروق، گلبولای، چشممجاری معدی روده

 (.Karamanlioglu ،2002) گیرندتحت تأثیر قرار می

کسیدانی به دو گروه آنزیمی اهای دفاع آنتیطورکلی سیستمبه       

 نزیمیاکسیدانی آهای دفاع آنتیشوند. سیستمآنزیمی تقسیم میغیر و

ن چوهایی همها( آنزیماکسیدانی در درون سلولترین عوامل آنتی)مهم

( و کاتاالز GPX) پراکسیداز(، گلوتاتیونSOD) سوپراکسیددیسموتاز

ن تریاکسیدانی غیرآنزیمی، مهمهای دفاع آنتیباشند. سیستممی

 Eگیرند، شامل ویتامین هایی که در این گروه قرار میاکسیدانآنتی

(α کارتنوئیدها، اسیداسکوربیک، اسیداوریک و بیلی ،)وبین رتوکوفرول

ند با توانها میاکسیدان(. آنتی5991 و همکاران، Thaler) باشندمی

هایی همانند برداشت های مختلفی عمل نمایند. مکانیسممکانیسم

های فلزی اکسیژن با کاهش غلظت موضعی اکسیژن، برداشت یون

های فعال اکسیژن مانند ، برداشت گونهCu+2و  Fe+2کاتالیتیک مانند 

های کردن واکنشو قطع 2O2H، هیدروژن پراکسید 2Oسوپراکسید 

حی توانند در سطوها میاکسیدانبرای مثال آنتی د.باشن موثر ایزنجیره

های آزاد، ترمیم صدمات ناشی از همانند جلوگیری از تشکیل رادیکال

های صدمه دیده و به ها، افزایش دفع یا جذب مولکولفعالیت رادیکال

 (.5711)گاتریج،  حداقل رساندن موتاسیون عمل کنند

 Cو  Eهای زی با ویتامینسابراساس تحقیقات گذشته، مکمل       

رزش های واسکوربیک را در پونیتوکوفرول و اسید-αوضعیت  تواندمی

ه کخصوص در انتهای فصل مسابقه و زمانیهچوگان، بهبود بخشد، ب

عالیت های با فطورکلی پونیتمرینات طبق برنامه بیش از حد باشد. به

وانند تبک، میورزشی شدید در مقایسه با گروهی با فعالیت ورزشی س

تری ببرند و کارآیی را در بهره بیش Cو  Eهای ویتامین از مکمل
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و  Hoffman) بخشدهایی با فعالیت ورزشی سنگین بهبود میاسب

 (.2005همکاران، 

 50-70های ورزشی شدید باتوجه به مطالب ذکر شده، فعالیت       

 این مسئلهدهند، که برابر حالت عادی مصرف اکسیژن را افزایش می

ای ههای آزاد و در نتیجه تخریب عضالت و سایر بافتتولید رادیکال

ه کها زمانیدهند. از طرفی براساس گزارشات بافتبدن را افزایش می

ود اکسیدانی خگیرند، دفاع آنتیهای سخت و شدید قرار میدر فعالیت

 نه (. بنابراین چگو2001همکاران، و  Piccion) دهندرا افزایش می

های آزاد ناشی از ورزش توان از یک اسب مسابقه بر علیه رادیکالمی

سیدان اکعبارت دیگر، آیا یک اسب مسابقه باید آنتیمحافظت کرد؟ به

مصرف کند؟ لذا این تحقیق با هدف بررسی اثرات استفاده از ویتامین 

C  وE های سرماکسیدانها و آنتیها بر میزان آنزیمو مصرف توأم آن 

 های خزر انجام شد. بار در اسبچهخون برای اولین

 

 هامواد و روش
تکرار  4تیمار و  4تصادفی با  کامأل طرح این آزمایش در قالب       

از مدرسه کاسپین اسب ایرانیان به شماره  خزررأس اسبچه 51جمعاً 

تا  1)به تعداد مساوی اخته و مادیان، با گروه سنی بین  21112ثبت 

 25مدت به غذایی یکسان و شرایط ورزشی مشابه، جیره و سال(50

باشگاه سوارکاری آزمون واقع در ضلع شرقی در  )سه هفته( روز

شهرداری تهران، از تاریخ یازدهم آذرماه  22استادیوم آزادی، منطقه 

میانگین وزنی بین ها از اسبچهمورد اجراء گذاشته شد. 5795سال 

، اندمی از سالمت کامل برخوردار بودهکه تما کیلوگرم 240الی  200

صورت تصادفی در هر یک از بهها اسبچه هر یک از انتحاب شدند.

شی کروش قرعه از کردن قرار گرفتند. برای تصادفی یآزمایش تیمارهای

جیره شاهد  گروه حاوی (2( گروه شاهد، 5: یمارها شاملت استفاده شد.

جیره بر مبنای جدول  Eمین)ویتا E5ویتامینگرم  1اضافه میزان به

NRC  المللی واحد بین 1000حداکثر Iu در روز( بر حسب وزن در

مقدار  همراهبه جیره شاهد( گروه حاوی 7روز در تمام دوره آزمایش، 

جیره گروه حاوی  (4در روز در تمام دوره آزمایش و  Cویتامین گرم  1

 وز بود.گرم در ر 1 و 1ترتیب به E+Cویتامین  همراهبهشاهد 

های خونی در پایان هفته سوم دو بار از تمامی برای تهیه نمونه       

بار قبل از عمل آمد، یکگیری بههای موجود در هر تیمار خوناسبچه

تمرین و در حالت استراحت و بار دیگر بالفاصله بعد از انجام فعالیت 

رفته سی خون، از هر حیوان گسی 50مقدار ورزشی از ورید گردن به

                                                           
Tocopherol -alpha-DLمورد استفاده در این آزمایش از نوع  Eویتامین 1

acetat 10 .درصد بود 

های شد. فعالیت ورزشی در این تحقیق به این صورت بود که اسبچه

 صورت گروهی مورد فعالیت ورزشی قرار موجود در هر تیمار به

دقیقه تمرین سبک جهت آماده و  20مدت ها بهگرفتند. به اسبچهمی

شد، سپس در پیست، فاصله مشخصی را طی گرم شدن، داده می

ها به متری که اسبچه 100پایان مسیر  در. متر( 100نمودند )می

 کردند، عالئم حیاتی قابل کنترلصورت یورتمه و چهارنعل طی می

زان که میگیری و پس از اطمینان از این)ضربان، نبض و تنفس( اندازه

)استرس( قرار گرفتن اسبچه بود، از  این فاکتورها مؤید تحت تنش

ای هلوله گرفته شده به هایخون عمل آمد، نمونههیری بگخون حیوانات

 و در مجاورت یخ به آزمایشگاه شده منتقل ضدانعقاد ماده بدون آزمایشی

ها جهت بررسی پارامترهای مورد نظر ارسال شد. در آزمایشگاه نمونه

داری نگه هاآزمایش جهت -20 دمای در شده تهیه هایو سرم سانتریفیوژ

 (.2005 و همکاران،Hoffman ؛ 2004 و همکاران،Williams) شدند

 

 : ترکیب خوراک روزانه برای هر اسبچه خزر1جدول

 عصر ظهر صبح

 کیلوگرم 5یونجه  کیلوگرم 5یونجه  کیلوگرم 5یونجه 

کاه یا کلش 

 کیلوگرم1/0

کاه یا کلش 

 کیلوگرم1/0

کاه یا کلش 

 کیلوگرم1/0

 

شگاه های خون به آزماینمونه Cو ویتامین Eارزیابی ویتامین برای       

تحقیقاتی بیوفارماسی پارس واقع در تهران انتقال داده شده و سرم 

منظور انجام شد. بدین 2HPLC ارسالی به آزمایشگاه توسط دستگاه

شود، در لیتر اتانول اضافه میمیلی 1/5میکرولیتر پالسما،  200

دقیقه در  1مدت ثانیه قرار داده شد و سپس به 20مدت میکسر به

 5( قرار داده شد. سپس از محلول باالیی RPM 4000سانتریفیوژ )

لیتر میلی 5لیتر را برداشته و در لوله آزمایش قرار داده شد و میلی

 20مدت میکرولیتر آب مقطر اضافه نموده و مجددأ به 200هگزان و 

( قرار RPM 4000دقیقه در سانتریفیوژ ) 1ثانیه در شیکر و دوباره 

میکرولیتر برداشته و با هگزان  110باالیی  داده شد. دوباره از محلول

نده مانمایند. هگزان را زیر گاز ازت تبخیر نموده و به باقیاستخراج می

میکرولیتر به  10 میکرولیتر متانول اضافه کرده و 210 که در لوله است

HPLC نمایندمی تزریق (Williams 2004 همکاران، و.) گیریاندازه برای 

آوری شده، های خون جمعسرم SODو  AST ،CK ،GSHهایآنزیم

درجه فریز شده و به آزمایشگاه دامپزشکی دانشگاه  -20در دمای 

 ELITech (CKتهران ارسال شد. در آزمایشگاه با استفاده از کیت 

2 - Instrument,HPLC Pump,; Young Lin Gradient pump. SP039D-

Detector,; Young Lin UV039D-Injection Valve,; Rheondyne 0127i 
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NAC 1+5)  روش اتاناالیزر و برحسب و بهU/L های آنزیمCK  وAST 

و  GSHهای ( و آنزیمReitman، 5911و Frankel) گیری شدنداندازه

SOD با استفاده از کیتBiorex diagnostics (GLUTATHIONE  

PEROXIDASE) روش اسپکتوفتومتر و برحسبو به U/L گیری اندازه

 .(5911 و همکاران، Szasz) شدند

دست هدست آمده برای بههای بدر پایان داده طرح آماری:       

ورزش( و افزودنی )بدون  )قبل و بعد از تست آوردن اثرات اصلی

ها( با برنامه آماری و  اثرات توام آن C ،Eافزودنی، استفاده از ویتامین 

SAS  ی بندبرای تنظیم و دستهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و

ها، با استفاده و مقایسات میانگین Excelافزار کامپیوتری ها از نرمداده

 .از آزمون دانکن انجام شد

 نتایج 

مربوط به هفته سوم قبل از تمرین نمایش  پارامترهای 2 جدول در       

 کراتین آنزیم (،ASTترانسفراز)آمینوآسپارتات آنزیم است. شده داده

 آنزیم سوپراکسید ( وGSHپراکسیداز)(، آنزیم گلوتاتیونCK) کیناز

 ( تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتندSOD) دیسموتاز

(01/0(p≥ ویتامین . سطحC  سرم تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار

داری بین تیمارهای اختالف معنی Eویتامین مورد در (.≤01/0p) نگرفت

ترین مقدار سطح سرمی و بیش (≥01/0p) است آزمایشی مشاهده شده

 E+Cهای مربوط به تیمار آزمایشی دریافت کننده ویتامین Eویتامین 

 باشد.مار آزمایشی شاهد میترین مقدار مربوط به تیو کم

 پارامترهای مربوط به هفته سوم قبل از تمرین :2جدول

 ( دارند. ≥p 01/0دار در سطح )های هر ستون که عالئم متفاوت دارند، از نظر آماری اختالف معنینگینمیا 
 

پارامترهای مربوط به هفته سوم بعد از تمرین،  7جدول در        

(، AST) بیانگر این مطلب است، که آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز

(. ≤01/0P) باشدایشی نمیداری بین تیمارهای آزممعنی اختالف دارای

داری بین تیمارهای ( اختالف معنیCK) کینازدر مورد آنزیم کراتین

 CKترین میزان آنزیم ( که بیش≥05/0P) آزمایشی مشاهده شده است

ترین میزان آنزیم در تیمار آزمایشی در تیمار آزمایشی شاهد و کم

 یم گلوتاتیونبوده است. در مورد آنز E+Cهای کننده ویتامیندریافت

 ( اختالف معنیSOD) ( و آنزیم سوپراکسیددیسموتازGSHپراکسیداز)

داری بین اختالف معنی  Cداری مشاهده نشده است. در مورد ویتامین

 E(. در مورد ویتامین≤01/0P) تیمارهای آزمایشی مشاهده نشده است

 (،≥01/0P) است شده مشاهده آزمایشی تیمارهای در داریمعنی اختالف

مربوط به تیمار آزمایشی دریافت  Eترین مقدار میانگین ویتامین بیش

ترین مقدار مربوط به تیمار آزمایشی و کم E+Cهای کننده ویتامین

 شاهد بوده است.

 کیر تغییرات قبل و بعد از تمرین هرنمودا، 1تا  5های در شکل       

 طور جداگانه ترسیم شده است.  اکتورها بهفاز 

 ترهای مربوط به هفته سوم بعد از تمرینپارام :3جدول 

 صفت

  تیمارآزمایش

AST CK GSH SOD VitC VitE 

 112/1111b 9177/14 1711/917 0100/5 0/1711a 7777/204 شاهد

 759/7777a 4777/12 1100/111 0700/5 5/1211ab 7777/201 بر کیلوگرم وزن IUالمللیواحد بین Eویتامین 

 757/0000a 5200/42 0111/5241 1100/0 5/4777ab 7777/252 گرم بر وزن Cویتامین 

 E+C 1000/270 250/0000a 5511/10 4711/5707 7111/5 2/2577bویتامین 

SEM 17290/1 05217/42 41117/1 14171/19 1124/0 51912/0 

P-Value 711/0 007/0 197/0 211/0 205/0 015/0 
 دارند. P<0/01دار در سطح دارند، از نظر آماری اختالف معنی های هر ستون که عالئم متفاوتمیانگین     

 صفت

  تیمارآزمایش

AST CK GSH SOD VitC VitE 

 0/9400a 4511/5 1711/5777 4777/41 1111/242 0000/599 شاهد

 5/7900a 7211/5 7000/911 0777/14 7777/411 0000/207 بر کیلوگرم وزن IUالمللیواحد بین E ویتامین

 5/4111a 0700/5 1711/5542 1100/42 1111/457 0000/597 گرم بر وزن Cویتامین 

 E+C 0000/591 1111/241 0111/71 7777/5751 4200/5 2/4177bویتامین  

SEM 52111/4 11540/14 511/549 17144/17 01717/0 25010/0 
P-Value 114/0 117/0 475/0 291/0 599/0 071/0 
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 گروه 4ز در اتغیرات کراتین کین : نمودار2شکل   گروه 4آمینوترانسفراز درنمودارتغییرات آسپارتات :1شکل

   

 

 

 
 گروه 4ز در نمودار سوپراکسیددیسموتا :4شکل   گروه 4تغییرات گلوتاتیون پراکسیداز در : نمودار 3شکل 

 

 

 
 گروه 4در  E: نمودار تغییرات ویتامین 6شکل   گروه 4در  C: نمودار تغییرات ویتامین 5شکل 

شاهد Eویتامین  Cویتامین  E+Cویتامین 

204
201

252 270599

207
597

591

بعد از تمرین قبل از تمرین

شاهد Eویتامین  Cویتامین  E+Cویتامین 

117
759

757 250247

411
454

241

بعد از تمرین قبل از تمرین

شاهد Eویتامین  Cویتامین  E+Cویتامین 

11
12

42 1041

11
42

71
بعد از تمرین قبل از تمرین

شاهد Eویتامین  Cویتامین  E+Cویتامین 

914
111

5241 57045774

911
5547

5751

بعد از تمرین قبل از تمرین

شاهد
eویتامین 

cویتامین 
e+cویتامین 

5/01

5/07

0/11

5/71 5/455/77

5/07

5/42
بعد از تمرین قبل از تمرین

eویتامین شاهد
cویتامین 

e+cویتامین 

0/14

5/175/47

2/25

0/94

5/795/41

2/41

بعد از تمرین قبل از تمرین
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 بحث
های غیرآنزیمی اکسیدانو آنتی GSH و SOD مانند هاییآنزیم       

ها در مقابل تخریب اکسیداتیو محافظت معموأل از بافت، Vit E مانند

 و Halliwell؛ Chow،5995 ؛5994 و همکاران، Michiels) دنکننمی

Gutteridge، 5990اکسیدانی افزایش تخلیه (، اما این سیستم آنتی

های فعال اکسیژن واکنش دهنده با اجزاء سلولی را قسمتی از، گونه

ه رسد کنظر میدر زمان آسیب پذیری بافتی بر عهده دارند. اگرچه به

گیرند، دفاع های سخت و شدید قرار میکه در فعالیتها زمانیبافت

(. 2001 و همکاران، Piccion) دهنداکسیدانی خود را افزایش میآنتی

 تواند، با تقویتهای آموزشی مشخص میاین اعمال و اجرای برنامهبنابر

وجود آمده در اثر تمرینات هاکسیدانی در برابر ضایعات بدفاع آنتی

و همکاران،  Chiaradia) وار نمایدبدنی، راه رسیدن به قهرمانی را هم

و  Piccion) (. نتایج حاصله از این تحقیق با نتایج آزمایش5991

رأس  1( در سرم خون CK) کیناز( که مقدار کراتین2001 همکاران،

 (.≥01/0P) اسب تروبرد مورد بررسی قرار دادند، مطابقت ندارد

ات ای برای تغییراز طرف دیگر آمار دقیق و قابل مالحظه       

ل دلیرسد که بهنظر می( در دسترس نیست، ولی بهCK) کینازکراتین

ای ایجاد شده در اثر بردن یا کاهش طغیان ضایعات ماهیچه از بین

استرس اکسیداتیو ناشی از ورزش باشد. در خالل تمرینات بدنی در 

( وجود دارد، که این CK) کینازها، یک نوع حالت افزایش کراتیناسب

یی امأ در اثر کمبود تمرینات مستمر یا خستگی ماهیچهافزایش لزو

 (.Kirschvink ،2001) شودایجاد نمی

 ،و همکاران Hoffman) نتایج آزمایش با تحقیق این از حاصل نتایج       

(  AST) آمینوترانسفراز( و آسپارتاتCK) کیناز( در مورد کراتین2005

های ساکن در چربی E در انتهای دوره آزمایش مطابقت دارد. ویتامین

ای ناشی از های ماهیچهغشاء در درجه اول اثر محافظتی روی آسیب

دلیل کمک کردن به هورزش در انسان و اسب دارد و این شاید ب

 وجود آمدن پراکسیداسیون لیپیدی باشد.  هممانعت از ب

       Wlliams رأس اسب 41( در تحقیق بر روی 2001) و همکاران 

رأس اسب  5، رأس اسب دو خون عرب 9، برأس اسب عر 71شامل )

های لمکم یکسان، تأثیر غذایی جیره با (رأس اسب گرید تایپ 5 و تروبرد

بر استرس اکسیداتیو مورد بررسی قرار  vit Eو  vit Cاکسیدانی آنتی

ون ها در تشکیل آنزیم گلوتاتیاکسیدانآنتیگرفت و نتایج نشان داد، 

 (.دباشابق با نتایج این تحقیق میکه مط) پروکسیداز نقش دارند

آزمایشی بر پالسمای خون  ،(2004) و همکاران Williams در تحقیق

توکوفرول، اسید  αروی فاکتورهای خونی چربی هیدروپروکسیداز، 

 آمینوترانسفرازو آسپارتات (CK)کینازاسکوربیک، آلبومین، کراتین

(AST) ج نشان داد، ویتامین صورت گرفت، نتایC در گروهE+C   

. نتایج بود Eتر از گروه ویتامین بیش Cو مقدار ویتامین  دار شدیمعن

ای در نتیجه آزاد شدن دهنده این است که آسیب ماهیچهنشان

های آزاد در اثر استرس اکسیداتیو صورت گرفته و مصرف رادیکال

بر روی کاهش تخریب تری تأثیر بیش Cهمراه ویتامین به Eویتامین 

 در تحقیقات پیشینای دارد. های مسابقهاسترس اکسیداتیو در اسب

بر کیلوگرم  IUالمللیواحد بین 700نشان داده شده است به اندازه 

داشتن وضعیت مناسب صورت روزانه برای ثابت نگهبه Eویتامین  وزن

های ورزشی توکوفرول در کنسانتره جیره اسب-αصورت بدنی و به

 (.5991کاران، و هم Sissilliano) ضروری است

در  (2050) و همکاران Balaskonisدر تحقیق دیگری که        

های استاندارد برد انجام دادند، بعد از گرفتن آمریکا بر روی اسب

ها دریافتند که، مصرف زمایش بر روی پالسمای آنهای خونی و آنمونه

ا هسزایی در کاهش تخریب اکسیداتیو در عضله اسبهتأثیر ب Eویتامین

ردن در تحقیقی اضافه ک (.)مطابق با نتایج این تحقیق است ستداشته ا

اکسیدان در کاهش عنوان آنتیدر جیره غذایی روزانه به Eویتامین 

های که تحت ورزش شدید قرار داشتد، استرس اکسیداتیو در اسب

 (.2001، و همکاران Duberstein) سزایی داشتهتاثیر ب

ر ها داکسیدانیر آنتینتیجه تحقیقی در آمریکا، در مورد تأث       

و سلنیوم، نشان  Eکاهش تخریب اکسیداتیو، با استفاده از ویتامین 

مؤثر است بوده و باعث  Eداد که سلنیوم در افزایش جذب ویتامین 

 شودهای آزاد( می)رادیکال کاهش اثر تخریب استرس اکسیداتیو

(Richardson 2001، و همکاران.) 

طالعه اسب در انگلستان، گروه در تحقیقاتی مشابهی که انجمن م       

بر  Eتحقیقاتی کالج ویرجینیا انجام شد، حاکی بر اثر مثبت ویتامین 

و  MCMenimarlدر تحقیق  کاهش تخریب اکسیداتیو بوده است.

Hintz (5992)  در آمریکا مبنی بر اثر ویتامینE  بر روی پروکسید

های نتیجه مشابهی حاصل شد. طبق نتایج چربی در ورزش اسب

McBride و Kraemer (5999) وJeffcott   وKohn (5999)  ،در استرالیا

های آزاد در سزایی در کاهش آثار تخریبی رادیکالهنقش ب Eویتامین 

دهنده این است، های ورزشی دارند. این نتایج نشانهای اسبماهیچه

تجمع رادیکال آزاد در اثر استرس اکسیداتیو  ای وکه آسیب ماهیچه

ها کافی نباشد، اکسیدانکه مجموع آنتیه است. زمانیصورت گرفت

آسیب برساند، بر روی لیپیدها  DNAتواند به اکسیداتیو پروکسیداز می

ا یا هگذارد و در تغییرات اصلی که شامل از بین بردن سلولتأثیر می

، Pietteو  Harman) کندشرکت می ،باشدپیری زودرس و سرطان می

توکوفرال، در مجاورت غشاء و  αوسیلة هب ها مستقیماً(. چربی5911

شوند، اسکوربیک میها، که شامل اسیداکسیدانوسیله بقیه آنتیهب

 (.Chan ،5997) گرددآوری میجمع
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ده از سزای  استفاهنتایج حاصله از این تحقیق نمایانگر تأثیر ب       

 SODو  AST ،CK ،GSHهای در کاهش آنزیم Cو Eهای ویتامین

ای هباشد. در این تحقیق تأثیر ویتامینبعد از تمرین شدید ورزشی می

E ،C ای ههای اکسیداتیو در اسبچهکاهش تنش و ترکیبی از این دو در

 Cو  Eهای سازی با ویتامینمکملخزر تحت آزمایش اثبات گردید. 

رزش وهای اسکوربیک را در پونیتوکوفرول و اسید αتواند وضعیت می

ه کخصوص در انتهای فصل مسابقه و زمانیهچوگان، بهبود بخشد، ب

عالیت های با فکلی پونیطورتمرینات طبق برنامه بیش از حد باشد. به

وانند تورزشی شدید در مقایسه با گروهی با فعالیت ورزشی سبک، می

تری ببرند و کارآیی را در اسبان بهره بیش Cو  E های ویتامیناز مکمل

 ،و همکاران Hoffman) بخشدفعالیت ورزشی سنگین بهبود می با

2005 .) 
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