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Effect of Aerobic Effort on Oxidation and its Antioxidants and its Relation with 

lactate Concentration in blood of Soccer players 

Asst. Prof. Dr. Diyar M. Ahmad         Lecturer. Dr.  Mohammad S. Abdullah                                                        

Abstract 

The aims of study are to investigate: 

a. Effect of aerobic Stress on oxidation and its antioxidants for Soccer players. 

b. The relation between oxidation and its antioxidants with lactic acid level for Soccer 

players. 

Assumptions of the study: 

  Existence of a significant difference between oxidation and its antioxidants before 

and after aerobic Stress in Soccer players. 

 Presence of a significant relation between oxidation and its antioxidants with 

lactic acid level. 

The samples of blood were collected from 14 Soccer players from Aala sports club which 

participated in Premier league in Kurdistan region (2011-2012). The studied parameters were 

malondialdehyde, glutathione, superoxidase enzyme, vitamin E and lactic acid. The parameters 

were checked before and after effort. The aerobic Stress was running for 1.5miles distance. The 

data were statistically treated using SPSS program (version17).  The following results were 

obtained: 

1. The concentration of malondialdehyde, glutathione, superoxidase enzyme and vitamin 

E significantly different before and after Stress. 

2. The existence of direct relation between concentrations of lactic acid and vitamin E 

after aerobic effort. 

3. No significant relation was found between lactic acid with malondialdehyde, 

glutathione and superoxidase enzyme after aerobic stress 

The researchers suggested that: 

- It is necessary to check oxidation and its antioxidants to know the healthy state of players. 

- More studies performed using different stress. 

- The studies expand to cover other sport activities and for both sex. 

- Increasing number of samples in future studies. 

sSoccer Player -Lactate Concentration in blood  -Oxidation  -Keywords: Aerobic Effort  

 

 :التعريف بالبحث -1
 المقدمة وأىمية البحث: 1-1

قيامو  في أثناءحتفو  لقيتظير في المجال الرياضي من خالل من   التيالمؤسفة  اإلحداث األخيرةزادت في االونو    
ممارسة  في أثناءطويل او تشنجات عصبية  بإغماء أصيبالسباق او انو قد  في أثناءالتمارين الرياضية او  ببعض

يرجع  اإلحداثىاوي  يمارس الرياضة ،والسبب الرئيس وراء ىذه  مء كان ىذا الشخص رياضي محترف االرياضة سوا
كثير من الضغوط البدنية والنفسية مما يؤثر عمى النواحي  إلىحجم التدريب الرياضي وكذلك تعرض الرياضي  إلى
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لخطيرة من قبل العمماء والباحثين في المجال دراسة ىذه الظواىر ا إلىذلك  أدىالوظيفية والفسمجية لمجسم البشرى  مما 
معرفة الدور  إلىما تسمى الجذور الحرة،وقد  توصل جيود البحوث العممية  اكتشاف إلىالرياضي والفسيولوجي وتوصموا 

تالفالذي تغزو بو تمك الجذور الحرة لمخمية وتدمرىا  والميم الحيوي قد  التيمكوناتيا وتسببيا في كثير من الظواىر   وا 
التي مازال الطب عاجزا  األمراض،بداية من نزالت البرد وسقوط الشعر نياية بأخطر اإلنسان إليياالينتبو 
تتكون الشقوق الطميقة وبالذات  ومن ثم، وفي النظام اليوائي تنشط السمسمة التنفسية لمميتوكوندريا (11114أماميا)

طميقة دىنية حيث ان االخيرة ىي نتاج من االولى خاصة عند  الشقوق االكسجينية فمعنى تولد تمك الشقوق تتولد شقوق
فشل االنظمة المضادة لالكسدة في كبح جماح الشقوق الطميقة االكسجينية كما يتناسب مقدار انتاج الشقوق الطميقة 

ىذه تنتج  النيتروجينية مع درجة تمف العضالت ومن ثم درجة وكمية الخاليا المناعية المستدعاة في موضع التمف والتي
الشقوق كوسيمة دفاعية بفعل السيتوكينات المنظمة لعمل تمك الخاليا فكمما زاد معدل استيالك االكسجين دل ذلك عمى 

وان تكوين الشقوق  (،11142يزيد حجم الشقوق المتسربة من السمسمة التنفسية ) ومن ثمزيادة حجم المجيود المبذول 
افات الطويمة والمتوسطة والدراجات وبعض االلعاب الجماعية فأن معظم الشقوق الطميقة في االنشطة اليوائية مثل المس

االداء  في أثناءاالداء نفسو ومن ذلك يتضح بان معظم التمف في النظام اليوائي يحدث  في أثناءالطميقة تنطمق 
 (.11143نفسو)

 :مشكمة البحث 1-2

عاليللة  إلللىن الرياضللية السلليما التمللارين المتوسللطة فللي السللنوات الماضللية ان ممارسللة التمللاري األبحللاثبعللض  تتوصللم   
وذلللك مللن خللالل تكللوين الجللذور الحللرة  (313159)و  (965150) و (105131الشللدة اليوائيللة تللؤثر سللمبا فللي الرياضللي )

وسمسللللمة مللللن العمميللللات المتعاقبللللة مللللع حالللللة  األوكسللللجينالتللللدريب مللللن خللللالل زيللللادة اسللللتيالك  فللللي أثنللللاء إنتاجيللللاوزيللللادة 
 األكسللدة( والتللدريب البللدني ينللتج عنللو الجللذور الحللرة بوسللائل أخللرى منيللا 1496184) الخمللويعمللى المسللتوى المؤكسللدات 

الذي يحول الجلذور الضلعيفة نسلبيا  اللى جلذور اقوى،مثلل تحويلل سلوبر أكسليد  المكتاتومشتقاتو وتراكم  لؤلدرينالينالذاتية 
صلللاحب لتملللف العضلللالت وكلللذلك جلللذور النتلللروجين وحملللض اللللى الجلللذر الييدروكسللليدى كملللا ينلللتج التفاعلللل الالتيلللابي الم

( وملللن ىنلللا تكملللن مشلللكمة البحلللث فلللي التعلللرف لتلللأثير 1833148)و (53155)و (186162)و (709173الييلللدروكمورس)
 في الدم لدى العبي كرة القدم. المكتاتبمستوى وبعض مضاداتياوعالقتيا  األكسدة فيالجيد اليوائي 

 :أىداف البحث 1-3
 وبعض مضاداتيا لدى العبي كرة القدم. األكسدة فيوائي تأثير الجيد الي -1
 لدى العبي كرة القدم. المكتاتومضاداتيا بمستوى  األكسدةالعالقة بين   -2
 :فروض البحث 1-4
 وجود فروق ذات داللة احصائية لالكسدة ومضاداتيا قبل الجيد وبعده لدى العبي كرة القدم. -1
 دة ومضاداتيا لدى العبي كرة القدم بعد الجيد اليوائي.االكس و المكتاتوجود عالقة معنوية بين مستوى  -2
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 :مجاالت البحث 1-5
-2011الممتاز لكرة القدم لعام ) يدور الئاال الرياضي المشاركون في  لناديالمجال البشرى1العبوا كرة القدم  1-5-1

2012.) 
 27/5/2012-25/1/2012ابتداَء من المجال الزماني1 1-5-2
جامعة صالح –كمية التربية في  مختبر الكيمياء الحياتية و ئاال الرياضي ،  يادالمجال المكاني1 ممعب ن 1-5-3

 الدين.

 :الدراسات النظرية والسابقة -2

 :الطاقة 2-1

عمى إنجاز شغل معين" وىي تُنتج داخل الجسم عن طريق عمميات األيض  القابيمية( بأنيا "Energyتعرف الطاقة )   
(Metabolismالتي بدورىا تشمل م )( جموعة العمميات البنائيةAnabolism( وعمميات اليدم )Catabolism )

وبوساطة تكوين الطاقة وتحريرىا واستخداميا في التفاعالت الحيوية يتم استمرار حياة الكائن الحي . وان أىم واكبر 
ة النباتية والحيوانية. واألول لمطاقة ولجميع الكائنات الحي الشمس إذ تعد المصدر الرئيسمصدر لمطاقة في الحياة ىو 

ويضيف )الزىيري( "إن في داخل جسم اإلنسان أو الحيوان ومن خالل العمميات الحيوية األيضية المختمفة يمكن لقسم 
( في الكبد والعضالت عمى شكل كاليكوجين أو potentialمن ىذه الطاقة أن تخزن عمى شكل طاقة مخزونة أو كامنة )

الدىنية . وخالل العمميات االيضية المختمفة تتحول الطاقة الكامنة الموجودة عمى شكل  بشكل دىون مخزونة في األنسجة
(. ويشير)حملاد( إلى" 12513كاليكوجين أو دىن أو عمى شكل الكموكوز الموجود في الدم إلى أشكال أخرى من الطاقة")

فأن الطاقة الكيميائية تتحول إلى طاقة أن الطاقة ال تفنى ولكنيا قابمة لمتحول من شكل إلى أخر وانطالقًا من ذلك 
ميكانيكية داخل جسم اإلنسان وتعتبر تمك الطاقة ىي مصدر حركة اإلنسان والتي ىي أصاًل ناتجة عن تحول الطعام 

 (.15013إلى طاقة كيميائية " )
 أنظمة إنتاج الطاقة: 2-1-2

 :Anaerobic Systemالنظام الالىوائي 2-1-2-1

 (ATP-PCوسفاجيني )النظام الف 2-1-2-1-1

 Lactic acid system(ألمبنيك) حامض الالكتيك نظام  2-1-2-1-2   

أذ  (،22137( الىوائيًا ولكن بوساطة عممية تحمل الكاليكوجين الالىوائي)ATPيعتمد ىذا النظام عمى أعادة بناء )   
طة أنزيمات اًا في العضالت ويتحمل بوسالتحمل الكاليكوجيني الالىوائي الذي يكون مخزونبوساطة ( ATPبناء الل ) إن

( أن التحول الكيميائي يطمق عميو التحمل الكاليكولي 15219خاصة الى كموكوز بعد المرور بعدة تفاعالت كيميائية )
( ثم ينتج مادة أخرى تسمى حامض البايروفيك لعدم LAالالىوائي وىي كممة مرادفة لمصطمح النظام الثاني لمطاقة )

ومن وجية النظر الكيميائية فان التجزؤ الالىوائي وغير   (.30812وكسجين في التفاعل الكيميائي)دخول عنصر األ
( 15615عشر تفاعاًل كيميائيًا ) يالكامل لمكاليكوجين أكثر تعقيدًا من نظام الفوسفاجينات ويتطمب سمسمة من أثن
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 المكتات)فوسفو فركتو كاينيز(  .يعد  PFKيم بمساعدة عشرة أنزيمات ىي أنزيمات تحمل السكر الالىوائي أىميا أنز 
الصورة النيائية إلنشطار الكموكوز ،ويؤدي تراكمو في العضالت إلى حدوث التعب نتيجة تكوين أيونات الييدروجين 

 ( .249179التي تغير من قموية وسط الدم ، إلى الحامضية مما يؤدي إلى ىبوط كفاءة األداء)

 Aerobic system(O2وكسجينيالنظام اليوائي )األ  2-1-2-2

( 15111يعد النظام األوكسجيني من أنظمة الطاقة المستخدمة في الفعاليات ذات الشدة المعتدلة ولمدة طويمة نسبيًا )  
فبعد دقيقتين أو ثالث دقائق من الجيد المستمر يبدأ ىذا النظام بالسيطرة عمى تجييز الجسم بالطاقة بوجود 

صد باألوكسجين العمل العضمي الذي يعتمد بشكل أساس عمى األوكسجين في أنتاج الطاقة (  ، يق166161األوكسجين)
، أي أنتاجو بالعضمة بطريقة ىوائية في حالة األنشطة الرياضية التي يتطمب األداء فييا شدة خفيفة إلى متوسطة مع 

حماض األمينية  إلى كموكوز ، فإذا األستمرار في العمل العضمي ، ويزود الوقود في ىذا كل من الكاربوىيدرات واال
(  وأذا اخذنا بنظر األعتبار ىذه 2119أحترقت الكاربوىيدرات ىوائيا فإنيا تزودنا بطاقة كبيرة وفعالة ولكن بسرعة بطيئة)

من دون أن  (ATP)األمكانية لمنظام اليوائي لؤلستفادة من الكربوىيدرات والدىون في إعادة تركيب كميات كبيرة من 
ذلك نتيجة ثانوية تؤدي إلى حدوث حالة التعب فإننا سنالحظ أن ىذا النظام ىو المفضل في ظروف الراحة أو  يرافق

فعاليات المطاولة طويمة  أثناء ( في(ATPفيما يتعمق بالمجال الرياضي والبدني . انو النظام المناسب في إعادة تركيب 
ون ضعفا تقريبا من تمك الطاقة المتوفرة مجتمعًة في النظامين الزمن كما أن الطاقة المتولدة من ىذا النظام ىي خمس

( ، (ATP( وعميو فيو النظام األكثر كفاءة من النظامين الالىوائين كمييما في مايخص أنتاج 21134الالىوائين كمييما)
%( خالل 80إلى ) %( بعد دقيقتين من الجيد ولكن ىذه النسبة تزداد50وان نسبة أنتاج الطاقة األوكسجينية تصل إلى )

 (.17188%( في ساعة واحدة )98دقائق ( بعد الجيد والى )  5) 

 Free Radicalsالجذور الحرة 2-1-3

( الذي يعني الجذر ، أما في االصطالح Radix( جاء من االصل الالتيني )Radicalsان مصطمح الجذور الحرة )   
الخارجي، وىذا التعريف المدار قل الكترونا منفردا واحدا في الحديث فل )الجذر الحر( ىو ذرة أو جزيئة تمتمك عمى اال

الواسع يتضمن أيضًا أيونات العناصر االنتقالية وذرة الييدروجين . حيث تتكون الجذور الحرة أما من اكتساب الكترون 
الحرة أيضا من  وىي أختزال جزيئة االوكسجين الى أيون جذر السوبر أوكسايد أو بفقدان الكترون.كما وتتكون الجذور

عممية االنشطار التحممي المتماثل لآلصرة التساىمية بين ذرتين حيث تستمم كل منيما االكترون الذي شاركت بو في 
(.  تتكون في األنظمة الحية انواع 10142اآلصرة ، وبيذا ستمتمك الكترونا منفردا ، وتتحول كل منيا الى جذر حر )

ة الييدروجين التي تمتمك بروتينًا والكترونًا منفردًا ، أن جذور األوكسجين   الحرة عديدة من الجذور الحرة وابسطيا ذر 
(، وىذه 397135الجزيئي ىي المسؤولة عن العديد من التأثيرات البأيولوجية لمجذور الحرة) التي تتكون من األوكسجين

أكسدية فان نظام السمسمة التنفسية يربط الجذور تتكون خالل عممية األيض الخموي االعتيادية ، في أثناء الفسفرة الت
وان المكون الرئيس لكل الخاليا الحية ىو ألوكسجيني الجزيئي لمماء .  مع االختزال الرباعي التكافؤ ا  ATPأنتاج ال

( OHالماء ، وتعرض االخاليا إلى اشعاع مؤين مثل اشعة أكس أو َكأما بالنيأية يؤدي إلى توليد جذر الييدروكسيل )
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(.ولمجذور الحرة الكفاءة عمى القابمية الفعالة عمى أكسدة الجزيئات 567122نشطار المتجانس لجزيئات الماء )من اال
 (.985147) الحياتية مثل الدىون،والبروتين واالحماض النووية والكاربوىيدرات

 مصادر الجذور الحرة 1-3-1 -2

ان والحيوان والنبات األستغناء عنو في أنتاج الطاقة  إذ الحياة في غياب األوكسجين فيو العنصر الذي اليستطيع األنس
%( من األوكسجين الجزيئي بوساطة 98يعد المصدر الرئيس لمجذور الحرة . حيث تحت الظروف الطبيعية يختزل )

 %( من األوكسجين   فانيا تؤدي2أما النسبة المتبقية التي تشكل مايقارب ) (.412164السمسمة التنفسية إلى الماء )
مثل عدة  ( . وتتكون الجذور الحرة بصورة مستمرة داخل الجسم من عناصر569128()91124إلى تكوين الجذور الحرة)

 النواتج الوسطية لمختمف الفعاليات األيضية ومن التركيز العالي لالوكسجين المستنشق .

 تكوين الجذور الحرة في أثناء التمرين 2-1-3-2

تؤدي إلى تكوين الجذور الحرة والسيما في التمارين اليوائية العالية الشدة أذ يزداد  ىناك العديد من االليات التي  
(  مما يؤدي إلى فائض من األوكسجين   في 88120(مرة عن الراحة) 20-10استيالك األوكسجين   مابين )
مايتوكوندريا (  وان ال198153( ضعفًا فوق قيمتيا في حالة السكون) 200-100العضالت المتمرنة ويصل من )

تسبب الضرر  ومن ثموأنظمة نقل االلكترونات ىي الموقع المحتمل لتولد الجذور الحرة في الجسم 
(.وان المصدر األكثر احتمااًل ألنتاج الجذور الحرة في أثناء األنشطة اليوائية ىو حالة تعرف ب)نقص 65182لالنسان)

حول الدم في كثير من اعضاء الجسم مثل )الكبد، الكمية، والطحال الدم واالرواء( . فخالل ممارسة األنشطة الرياضية يت
(. وبعد االنتياء من التمرين 82187( بعيدًا عنيا مما يؤدي إلى نقص الدم لغرض دفع الدم إلى العضالت العاممة )

( . 61190)(8812152مما يؤدي إلى أنتاج الجذور الحرة وبيروكسدة الدىن) يعود الدم الطبيعي المشبع باألوكسجين
وقد أشارت بعض الدراسات الى التأثير المفيد لممارسة األنشطة الرياضية غير أن دراسات أخرى أثبتت وجود بعض 
اآلثار السمبية لبعض األنشطة البدنية عمى االنسان من خالل عمميات األيض اليوائية المصاحبة ليذه األنشطة المؤدية 

فضاًل عن أن التمارين المكثفة  (.213130()375151دمير االخاليا واالنسجة )إلى تكوين الجذور الحرة مما يؤدي إلى ت
لدى االفراد من غير المدربين يمكن أن تؤدي إلى زيادة الضرر الناجم عن الجذور الحرة وبكميات تتغمب عمى دفاعات 

ًا شديدًا يتسبب في ضرر الجسم وليذا السبب فان الشخص الكسول الذي يحاول أن يتدرب مرة واحدة في االسبوع تدريب
 (.16193جسمو اكثر من فائدتو )

 Malondialdehyde  المالوندايالدييايد 2-1-3-3

عبارة عن مركب عضوي يتكون من ثالثة جزيئات كاربون والدييايد  تتحد مع أحماض دىنية غير مشبعة وبروتينات   
م المالوندايالدييايد كأحدى دالالت مستوى الذرات في أثناء أكسدة الدىون وانطالق ذرات األوكسجين   الحرة ويستخد

(،وىو الناتج النيائي لعممية بيروكسدة الدىون 341160الشاردة )الحرة( وذلك لصعوبة قياس الجذور الحرة مباشرة )
(  وانو المادة المتكونة بعد تحضين حامض الثايوباربيتيريت مع محمول متجانس النسيج المحتوي عمى 550175)
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د الشحم ، وذلك من خالل تحويل بيروكسيد الدىن لالحماض الدىنية غير المشبعة إلى المالوندايالدييايد الذي بيروكسي
 (.351167يعكس حاالت زيادة تكوين الجذور الحرة والكرب التأكسدي )

  Anti Oxidantsمضادات األكسدة  2-1-3-4

المحافظة عمى  ومن ثملخاليا من التمف والعجز ، ىي مجموعة العناصر الغذائية التي تسيم في المحافظة عمى ا  
صحة الجسم ووقايتو من االمراض والشيخوخة والضعف والتسرطن ، ومضادات األكسدة من الوجو الكيموحيوية ، عبارة 
عن مركبات متنوعة بعضيا ينتمي إلى مجموعة الفيتامينات وبعضيا ينسب إلى مجموعة العناصر المعدنية وبعضيا 

(.تقوم ىذه المضادات بحماية 914نزيمات تساعد في تنظيم الجذور الحرة المضرة والتي تضر بأنسجة جسمنا)عبارة عن أ
الخمية من الضرر الناجم عن الجذور الحرة ، وذلك عن طريق إزالة األصناف الفعالة لالوكسجين من الجسم بوساطة 

االت توتر االكسدة )الكرب التاكسدي( األنظمة الدفاعية لمضادات األكسدة وبذلك تحمي الجسم من حدوث ح
كسدي وىو مصطمح مرادف لتوتر األكسدة بأنو أضطراب في التوازن بين أ(.ويعرف الكرب الت1261165)و (610134)

 (6123المواد المؤكسدة التي تشمل االصناف الفعالة لؤلوكسجين وبين األنظمة الدفاعية لمضادات األكسدة )
 دة إلى نوعين أعتمادًا عمى طبيعتيا 1(.وتصنف مضادات األكس2121)و

 An Enzymatic Anti Oxidants 1 مضادات األكسدة األنزيمية -1

( GPX(، وكموتاثايون بيروكسيديز )CAT(، وكتاليز )SODوتشمل ىذه االنزيمات سوبر أوكسيد دسميوتيز )
 (.GR()53169وكموتاثايون ريداكتيز)

 Enzymatic Anti Oxidants   Non1مضادات األكسدة غير األنزيمية -2

البميروبين، و مصدر مضادات األكسدة غير االنزيمية ىو الغذاء أو المواد التي تصنع داخل الجسم مثل االلبومين ، إن
( أما مضادات األكسدة 2()1( الذي يكون عاماًل مساعدًا لمعديد من األنزيمات المضادة لالكسدة .)GSHالكموتاثايون )و 

 (.14176والسمينيوم)  A( وفيتامين 54169)Cفيتامين  Eفيتامين من المصدر الغذائي فتشمل 

 :E  - Tocopherolفـيتــامـــين  2-1-3-4

ىو مركب ذائب في الشحوم وال يذوب في الماء ويذوب في معظم المحاليل العضوية . ويكون عمى  Eأن فيتامين    
من مضادات األكسدة الميمة التي  Eفيتامين (.يعد 1142192()16176شكل زيت اصفر شاحب بدرجة حرارة الغرفة )

من مضادات األكسدة الميمة والتي التستطيع أغمب  ويعدتحافظ عمى غشاء الخمية وتمنع تمفو من قبل الجذور الحرة 
ممغم( 8ممغم( يوميًا لمذكور البالغين و)10الثدييات تصنيعو لذا تمجأ لمحصول عميو من الغذاء ، ويوصى بتناولو بمقدار )

في أغشية الخاليا لكن المخزون الرئيس   E ويوجد فيتامين(. 150191)و (1000180)و (536127نساء البالغات )لم
عمى  E(.يحتوي فيتامين 987138محصور في الغشاء الداخمي لممايتوكوندريا وىونظام نقل االلكترون ) Eلفيتامين 

دور في الطبيعية حيث يحمي الدىون غير المشبعة  دلتا( ولو –َكأما  -بيتا  -)الفا tocopherolأربعة انواع من 
)حامض المينول وحامض المينولين( من األكسدة . كذلك لو تأثير في تنظيم مستوى البروتين والتأثير في عمل جياز 
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لذائبة المناعة والتوافق العضمي العصبي نتيجة لعممية التبادل الغازي والمواد الغذائية وتحرير الطاقة حيث يحمي )المواد ا
 (.104166في الدىون واالحماض الدىنية غير المشبعة والتي تدخل في تركيب وشكل غشاء الخمية()

 :Glutathione  (GSH)الَكموتاثايون  2-1-3-5

(،وىو من المركبات 625118ىو ببتيد مؤلف من ارتباط ثالثة أحماض أمينية )َكأماَكموتاميت ، سستين ، كاليسين( )   
الحاوية عمى الثايول ، وأن وجود مجموعة الثايول الحرة في الَكموتاثايون يوفر حماية رئيسة ضد حاالت غير البروتينية 

( مكونة مركبًا ثنائي  (SHاألكسدة الشديدة ، أذ تعمل مجموعة الثايول عمى أزالة الجذور الحرة وتتأكسد مجموعة 
. وفي  GSSGوالشكل المؤكسد  GSHالشكل المختزل ( ولذلك يمتمك الَكموتاثايون شكمين GSSG األصرة الكبريتية )

(، ويعد الكموتاثايون من مضادات األكسدة 140144) 10/1ىي  GSH/GSSGمعظم خاليا االنسان تكون نسبة 
 Aو Eالذائبة في الماء والتي تخمق داخل الجسم وىو يختمف عن مضادات األكسدة غير األنزيمية الغذائية مثل فيتامين 

(،  وأن للل 76177()39178. ويمكن خمقو في الجسم من األحماض األمينية وبشكل رئيس في الكبد ) والسمينيوم Cو
(GSH( دورًا كبيرًا في المحافظة عمى الخمية من األذى التأكسدي )165119.) 

 :Super Cholesterol Oxide Dismutase  (( SODأنزيم سوبر أوكسيد ديسميوتيز 2-1-3-6

لتي تصنف عمى انيا بروتينات مرتبطة بالمعادن وقد تم عزل أنزيم سوبر أوكسيد ديسميوتيز الول ىو من األنزيمات ا   
من كريات الدم الحمر البقرية والذي ينِشط تفاعل تحويل جذر  1968( في عام McCordو Fridovishمرة من قبل )

نزيم سوبر أوكسأيد ديسميوتيز من (وبذلك يعد ا37143)  H2O2السوبر أوكسأيد السالب إلى بيروكسيد الييدروجين 
مضادات األكسدة الميمة التي تعمل عمى تقميل الكرب التأكسدي والمحافظة عمى الغشاء الخموي من التمف الناتج عن 

 (.4793186وجود جذر السوبر أوكسأيد( )

 الدراسات والبحوث المشابية 2-2

 (2114 أماني محمد،فتحي) دراسة الباحثة 2-2-1

وعالقتيا بنظام الدراسة  يب البدني مرتفع الشدة عمى بعض دالالت الشوارد الحرة وبعض مضادات االكسدة)تأثير التدر 
 بكمية التربية الرياضية (.

جامعة حموان . وقسمت الطالبات –بالقاىرة –( طالبة من طالبات كمية التربية الرياضية 40أشتممت عينة البحث عمى )
عمى تأثير المجيود البدني مرتفع الشدة الى مرحمة دراسية وىدفت الدراسة التعرف  ( طالبات لكل10اربع مجاميع ) الى

بعض دالالت الشوارد الحرة وبعض مضادات االكسدة. وتم اختبار جميع الطالبات عمى جياز  فيبنظام الدراسة بالكمية 
ود فروق غير دالة أحصائيًا دقيقة .وتوصمت الباحثة الى وج\( نبضة180-200السير المتحرك حتى يصل النبض الى )

بين المجموعات االربعة   (GSH)ومضادات االكسدة المتمثمة بل (MDA)في بعض متغيرات الشوارد الحرة المتمثمة في  
في وقت الراحة. ووجود فروق دالة احصائيًا لمتغيرات الشوارد الحرة لصالح القياس البعدي .ووجود فروق دالة أحصائيًا 

 .(305115المجموعة الرابعة.) ولمصمحةربع بين المجموعات اال
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 (2118)اليموندى،امل صابر  الباحثةدراسة 2-2-2

 )تأثير التمارين الرياضية المنتظمة والتحميل الغذائي في بعض مضادات االكسدة والمؤشرات الفسيولوجية(

ربية الرياضية تم تقسيميم لكمية الت األولى السنة الدراسية( طالب من 10، )اب( طال15أشتممت عينة البحث عمى)
مع تمارين  طالب تمارس الدروس العممية (5)من مجموعة االولىتكونت التجريبيتين بالطريقة العشوائية الى مجموعتين 

مع تمارين  طالب يمارسون الدروس العممية (5)تكونت من في الكمية مع التحميل الغذائي  ومجموعة ثانية منتظمة
نشاط رياضي  أيوىم اليمارسون  واالقتصاد مية اإلدارة( طالب من ك5و) لتحميل الغذائي،في الكمية بدون ا منتظمة 

وتم اختبار  .(2008-2007جامعة السميمانية لمعام الدراسي)يم من جميعوغير مشمولين بالتحميل الغذائي ،والطالب 
تأثير التمارين الرياضية الى سة التعرف وىدفت الدرا دقائق( 5ثانية واختبار ىارفرد لمخطوة  15الطالب )أختبار الخطوة 

 االستنتاجات االتية1ثة الى حالمنتظمة والتحميل الغذائي في بعض مضادات االكسدة والمؤشرات الفسيولوجية وتوصل البا

والسمينيوم والكموتاثايون( مابين االختبار القبمي  C,Eىناك تأثير أيجابي في بعض مضادات االكسدة في كل من)فيتامين
 االولى. التجريبيةلممجموعة  يلبعدوا

والسمينيوم وااللبومين( مابين االختبار القبمي  C,Eفي بعض مضادات االكسدة في كل من)فيتامين يلوحظ تأثير معنو 
وجود فروق معنوية بين المجاميع الثالثة في مؤشرات مضادات االكسدة  لبعدى لممجموعة التجريبة الثانية فضال عنوا

 لممجموعة التجريبة االولى. يوالسمينيوم والكموتاثايون( مابين االختبار القبمي والبعد C,Eينفي كل من)فيتام

أنزيم و  الكفاءة االوكسجينية،و   ،الكفاءة الالاوكسجينيةو  في بعض المؤشرات الفسيولوجية )النبض، يىناك تأثير معنو 
LDH(.1612211)االختبارات البعدية. ولمصمحةاالولى  التجريبيةلممجموعة  ي( مابين االختبار القبمي والبعد 

جراءاتو الميدانية   -3  منيجية البحث وا 

 منيج البحث 3-1

 .الباحثان المنيج التجريبي لمالئمتو مع طبيعة المشكمة أستخدم

 عينة البحث 3-2

ن ضمن الدوري الممتاز تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من العبي نادي ئاال لكرة القدم فئة المتقدمين والمشاركي
( العبين الدائيم التجربة 3( العبًا تم أستبعاد )14( . وكان عددىم )2012-2011ستان لمعام )دفي إقميم كر 

 والجدول (%63.64( العبًا. ويمثل حجم العينة النيائي من مجتمع االصل )11االستطالعية ، ليصبح العدد المتبقي )
 .عينةالمواصفات بعض  (  يبين 1) رقم
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 يبين المعالم اإلحصائية لبعض مواصفات العينة  (1جدول )

 )%(معامل االختالف االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات

 1,12 1,78 174 الطول)سم(

 2,76 1,79 64,72 الوزن)كغم(

 5,41 1,28 23,63 العمر)سنة(

 
 جانس العينة% ىذا يدل عمى ت31اذا كان معامل االختالف أقل من          

 :سائل جمع البياناتو  3-3
 االختبارات والقياسات .     -

 المصادر العممية .      -
 شبكة المعمومات الدولية )األنترنيت( .      -

 األجيزة واألدوات المستخدمة في البحث 3-4
 .Sartoriusمن شركة المانية  Lp 2005 )  )نوع الميزان الحساس  -
 .الماني المنشأ Z 200A(  HERMLE) نوع جياز الطرد المركزي  -
 . الماني المنشأ  WB22 twp( نوع Memmertجياز الحمام المائي ) -
 . 10ml )حقن طبية بحجم ) -
 . . Test tubesأنابيب اختبار )زجاجية(  -
 . Test tube rackحاممة انابيب  -
 ميزان لقياس الوزن . -
 اس طول الممعب لالختبارات .شريط قياس لقياس اطوال الالعبين و لقي -
 (.3ساعات توقيت الكترونية عدد ) -
 جياز سبيكتروفوترميتر . -

 .تحضير عينات الدم )سحب الدم( 3-4-1

لمحصول عمى المتغيرات الكيموحيوية من الدم تم سحب الدم الوريدي بشكل عينات من العينة من قبل المعاون    
جافة  أنابيبمل( من كل العب ومن ثم جمعت عينات الدم في 10بمقدار ) . وتم سحب الدم من ثنية المرفق الطبي

( دقيقة بعدىا تم فصل الجزء المتخثر من المحمول الرائق بعد 15ولمدة ) (˚37ونظيفة ، وضعت في حمام مائي بدرجة )

                                                           
  *أربٌل– الجمهوري مستشفى.أحمد خالد شٌرزاد.طبً.م. 
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يمثل مصل الدم  ( دقائق فالمحمول الرائق10( دورة بالدقيقة ولمدة ) 4000استعمال جياز الطرد المركزي بسرعة )
 وتمت جميع القياسات عمى المصل ،

 .التجربة االستطالعية 5 -3

 ( العبين وكان اليدف منيا 31(عمى)17/3/2012) الموافقالباحثان التجربة االستطالعية يوم السبت  ىأجر        

 أمكانية العينة في أداء االختبار . الىالتعرف  -1
 حوصات بيدف تنظيم العمل .قياس الوقت المستغرق لتنفيذ االختبار والف -2
 فحص األدوات واألجيزة الطبية الخاصة بجميع القياسات . -3
 المعوقات واألخطاء التي قد ترافق عممية أجراء االختبار عند تطبيقو . أكتشاف -4
 
 تحديد أختبار الجيد اليوائي 6–3

 (5363:و اختبار لقياس المياقة اليوائي)(ميل وى1,5تم اختيار اختبار ركض)

 ات واالجيزة الالزمة:االدو 

 .األبعاداو اى منطقة فضاء مناسبة معروفة  لمجريساعات التوقيت ومضمار  -
 :األداءطريقة 

 يتخذ المختبرين وضع االستعداد خمف خط البداية. -
 ليقطعوا مسافة االختبار في اقل زمن ممكن. الجريالبدء ينطمقون في  أشارة أعطائيمعند 
 
 طريقة حساب الدرجات: 

الزمن الذي يستغرقو كل مختبر منذ لحظة أعطائو أشارة البدء وحتى اجتيازه )عبوره( خط النياية يحتسب  -
 القرب ثانية.

 التجربة الرئيسة لمبحث 7 -3
 أختبار الراحة 1 -3-7

 الموافق( عصرا قبل أداء أي مجيود بدني وذلك يوم االثنين 5تم سحب الدم من أفراد العينة وذلك في تمام الساعة )
(19/3/2012. ) 

 اختبار الجيد اليوائي 2- 3-7

( أجري األختبار اليوائي لعينة البحث وذلك 19/3/2012) الموافقاألختبار عمى أفراد عينة البحث يوم االثنين  إجراءتم 
( ميل  عمى ممعب نادي ئاال الرياضي ومن بعدىا تم سحب عينات الدم بعد االنتياء من االختبار 1,5بأداء ركض )

 ة .مباشر 
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 Proceduresالتحميالت المختبرية  3-8
 :تقدير مستوى بيروكسدة الدىن في الدم)المالوندايالدييايد(3-8-1

تم تقدير مستوى المالوندايالدييايد في المصل باستخدام الطريقة المحورة المتبعة من قبل الباحثين 
(Guidet&Shah,1989واعتمادا عمى ىذه الطريقة تم تقدير مستوى بيروك ) سيد الدىن في المصل من خالل قياس

كمية المالوندايالدييايد وىو يمثل احد النواتج الرئيسة لبيروكسدة الدىن و تعتمد الطريقة عمى التفاعل بين بيروكسيدات 
وىذا التفاعل يتم في وسط حامضي ويكون   (TBA)الدىن وبشكل رئيس المالوندايالدييايد وبين حامض ثايوباربيوتريك

 .(139140)( نانوميتر.532ونًا يتم قياس شدة االمتصاص لو عند  طول موجي)ناتجًا مم

 :( في الدم - Tocopherol)Eتقدير مستوى فيتامين  3-8-2

 Emmeric-Engleباستخدام طريقة بسيطة تعتمد عمى تفاعالت االكسدة واالختزال تسمى E تم تقدير مستوى فيتامين 
Reaction) بوساطة كموريد الحديديك  ل الى توكوفيرول كوينون ( إذ تتضمن اكسدة توكوفيروFeCl2)  إذ يختزل )

من المصل  Eوان عممية فصل فيتامين  الذي يكون معقد ذا لون احمر. Fe (IIالى ايون الحديدوز) Fe (III) الحديديك
ل في البداية ثم والكاروتين من المص Eتتم بوساطة استخدام مذيب عضوي ىو الزايمين الذي يعمل عمى فصل فيتامين 

ويقاس  ( نانوميتر وذلك لتقدير الكاروتين ثم يضاف كموريد الحديديك460بعد ذلك تتم قراءة االمتصاص عند )
 E(553183.)( نانوميتر وذلك لتقدير فيتامين 520االمتصاص عند طول موجي)

 

 :((GSH   تقدير الَكموتاثايون في الدم 3-8-3
وتعتمد  (Tietz, 1999)تم تقدير مستوى الكموتاثايون في المصل بأستخدام الطريقةالمحورة المتبعة من قبل الباحثين    

. اذ [5.5-dithio bis (2-Nitrobenzoic acid)]( Ellman,s reagent)   الطريقة عمى استخدام محمول اليمان
لمكموتاثايون مكونا ناتجًا ممونًا تتم  (SH group)السمفيايدريل  يتفاعل بسرعة مع الَكموتاثايون ويختزل بوساطة مجموعة

( نانوميتر. وان تركيز الناتج المتكون يعتمد عمى تركيز الكموتاثايون الموجود 412قراءة االمتصاص لو عند طول موجي)
 (.1012180(في المصل

 :SOD)تقدير فعالية أنزيم سوبر أوكسيد دسميوتيز ) 3-8-4

 Modified Photochemical Nitroblue ة سوبر اوكسيد ديسميوتيز بأستخدام  طريقة 1)تم تقدير فعالي
Tetrazolium (NBT) method )  وتضمنت ىذه الطريقة استخدام سيانيد الصوديوم كمثبط النزيم البيروكسيديز

في الكثافة الضوئية بطريقة غير مباشرة من خالل ظيور تغير  SODوتعتمد ىذه الطريقة عمى تقدير فعالية االنزيم 

)(لمفورمازين المتكون من اختزال  2


O( لصبغة نايتروبموتترازوليومNBTالذي بدوره يتولد من تشعيع مصل الدم )  اذ (

 SOD.)(223125.)ان االنخفاض في الكثافة الضوئية لمفورمازين داللة عمى زيادة فعالية انزيم 
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 الدم :في  المكتاتقياس نسبة  3-8-5
 .المكتاتيؤخذ مممتر واحد من المصل ويوضع في انبوب اختبار لقياس نسبة 

 الى كل من النماذج. phenolphtaleinقطرات من دليل فينولفتالين  3تضاف 
وينتظر لحين ظيور المون  digital burreteالقياسلي )تركيز دقيق( باستخدام جياز  NaoH (IN.0)يصحلح ضلد 

 الوردي الخفيف.
في الدم عمى وفق  المكتاتويمكن حساب نسبة  المكتاتمن  ماتممغرا 9يعادل  NaoH (0.IN)مممترًا واحدًا من ان 

 القانون االتي1 
Wt lactic acid(mg)=N*Vml*eq.wt lactic acid 

(4516.) 
 اذ تشير 1 

N  الى طبيعيةNaoH (normality) . 
V  الى استيالك مممتر واحد منNaoH تخرج القيم من المعادلة االتية 1.وفي النياية تس 

 

Lactic acid (mg) 
NaoH 

9 1 ml 

X ? 

X=9*?/1ml=      /mg 

 عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا-4
 نتائجالعرض ومناقشة 4-1

 يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة (2) رقم جدول

 .( P  0.05معنوي عند مستوى األحتمالية  )

 

 

 القٌم االحصائٌة
 المتغٌرات

( tقٌمة) الجهد الهوائً حةقٌاس بالرا
 المحسوبة

Sig 
 ع± -س ع± -س

 23400 23700 23009 23190 23210 231,0 بالملغرام() اللكتات

 *23220 3470, 23000 034,9 23000 13727 )ملىمول/لتر(المالوندالدٌهاٌد

 *23214 ,0390 13800 173210 13770 143472 )ملى مول/لتر( Eفٌتامٌن

ساٌد أنزٌم سوبر أوك
 )ملى مول /لتر(دٌموتٌز

23027 232,1 2300, 2321, 43077 23220* 

 *232,2 03002 23040 039,7 23418 73487 )ملى مول/لتر(الكلوتاثاٌون
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 يبين مصفوفة االرتباط  بين متغيرات الدراسة (3جدول رقم )

 منتاقشة نتائج المالوندايالدييايد:

في تركيز المالوندايالدييايد وىذا ( وجود فروق ذات داللة معنوية بين فترة الراحة والجيد اليوائي 2)رقم  يتبين من الجدول
( 60149(كم)80( حيث وجد زيادة في المالوندايالدييايد في الدم بعد سباق )Kanter et al 1998يتفق مع دراسة)

( وذكر 313159(الى حدوث زيادة معنوية في مستوى المالوندايالدييايد)Lovlin et al 1987وكذلك تتفق مع دراسة )
(دقيقة من الجرى 30(في بعض الدراسات لوحظ الدم ان مستوى المالوندايالدييايد يتزايد بعد )2005 عبدالفتاح وأخرون)

%( وكذلك بعد الجرى من 90-60تحت مستوين مختمفيين من أستيالك االقصى لالوكسجين ) الشريط الدوارعمى 
دة التمرين ومستوى التدريب (بأن شMaxwell et al 1993(. وقد أشار )72111منخفض وبعد أختبار الدراجة الثابتة)

 .(191163)لالشخاص يؤثر عمى النتائج

 :(E)فيتامين نتائج مناقشة

وىذا يتفق ( E)( وجود فروق ذات داللة معنوية بين فترة الراحة والجيد اليوائي في تركيز فيتامين2)رقم يتبين من الجدول
معنويا لدى المتزلجين عبر مسافات طويمة يزداد  (E) ( بأن فيتامينHubner-Wo zniak et al 1994مع دراسة )

 E( ان الحيوانات التى تعاني من نقص فيتامين Adums&Best 2002( وأكد كل من )217146في أختبار متدرج )
%( من مقدرة 40تظير زيادة في تكوين الجذور الحرة وخمل في االكسدة المزدوجة لمدىون وأنخفاض بمعدل )

 
 المالوندالدٌهاٌد اللكتات

ٌم سوبر انز
 الكلوتاثاٌون فٌتامٌنE اوكساٌد

      قٌمة العالقة اللكتات

Sig      

     216. قٌمة العالقة المالوندالدٌهاٌد

Sig) .524     

    -413.- 408. قٌمة العالقة انزٌم سوبر اوكساٌد

Sig) .213 .207    

E211. 092. **853. قٌمة العالقة فٌتامٌن   

Sig. (2-tailed) .001 .789 .533   

  467. 563. -396.- 386. قٌمة العالقة الكلوتاثاٌون

Sig .241 .228 .071 .148  

 ( P  0.05معنوي عند مستوى األحتمالٌة  )
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يزداد في ( E)( أن مستوى البالزما من فيتامين 2005ذكره )عبدالفتاح وأخرون ما مع ويتفق.(324117المطاولة.)
 .(69114التدريبات الحركية)

 مناقشة نتائج أنزيم سوبر أوكسيد ديموتيز:

( وجود فروق ذات داللة معنوية بين فترة الراحة والجيد اليوائي في تركيز أنزيم سوبر 2)رقم  يتبين من الجدولكما 
 Oh-Ishi etal 1997()Powers ,SK, et alز وىذا يتفق مع ما توصل اليو بعض الباحثين )أوكسيد ديموتي

1994()Sen, CK, et al 1992 ان نشاط أنزيم سوبر أوكسيد ديموتيز قد أزداد معنويا في العضالت بعد )
لركض ( ان المتدربين باToskulkao &Glinsukon,1996.وقد الحظ )(1265174()375170)(326168التدريب)

(.ويعد أنزيم سوبر 63181كانت لدييم نشاطات أنزيم مثل )سوبر أوكسيد ديموتيز و كاتاليز ( أعمى من غير المتدربين)
 Dufaux B,Heineالعديد من الدراسات ) تأوكسيد ديموتيز ىي أحد مانعات االكسدة الميمة في جسم االنسان وذكر 

O,ET AL 1997) و (Lawson DI,Mehta JI,1997) و(Rid,M,B.2001)  ان التدريب الرياضي يحسن من قدرة
واضحة حتى االن الستخدام تمك الدراسات لموانع تأكسد مختمفة ومستويات  التعدمانعات التأكسد اال ان تمك النتائج 

بأن افراد عينة الدراسة الحالية ذو مستوى   ،عمما(724172)و (164156)و (89132تدريبية مختمفة وأفراد مختمفين )
( ان التمارين المنتظمة ربما يعزز من االنظمة الدفاعية (Adums&Best 2002يد ولدييم تريب منتظم وىذا ما اكده ج

 (.334117االنزيمية ضد نشاطات الجذور الحرة)

 الكموتاثايوننتائج مناقشة 

وتاثايون وىذا يتفق مع ( وجود أنخفاض معنوى بين فترة الراحة والجيد اليوائي في تركيز الكم2)رقم يتبين من الجدول
( بأن التمارين ذات الشدة المتوسطة لفترة طويمة تسبب انخفاض في مستوى Gohil et al 1988دراسة )

 (Viguie et al 1993()Laires et al  1993وىذا النتائج مشابية لدراسة كل من ) (115139)الكموتاثايون
( لوحظ أنخفاض مستوى الكموتاثايون في Duthie,GG, et al 1990وفي دراسة أخرى ) ( 233157)و (566185)و

(و Leeuwenburgh,C, et al 1997( وتوصل كل من )73133ثون)اخاليا الدم الحمر بعد سباق نصف المار 
(Ramires, PR, et al 1999 الى ان تمرين المطاولة يؤدى الى أنخفاض معنوى لمستوى الكموتاثايون في عضالت)

بأن نقص مستوى الكموتاثايون في بالزما الدم  (Kretzchmar&Muller,1993ورأى ) (52171)و (363158الجرذان)
بعد التمارين يكون نتيجة الستيالك ىذه المادة من قبل العضالت الييكمية التى تسبب قمة تصديرىا من العضالت الى 

 (.196154الدم )

 المكتاتنتائج مناقشة 

في  المكتاتذات داللة معنوية بين فترة الراحة والجيد اليوائي لمستوى  ( عدم وجود فروق2)رقم يتبين من الجدول  كما  
 المكتاتالدم وبينت الدراسة الحالية ان االختبار الذي طبقة افراد العينة ىو كان لقياس القابمية اليوائية ولذلك ان كمية 

ان الجيد اليوائي والجيد  (1994(و )ويممور 1983المتراكمة في الدم كانت قميمة وىذا ما أكدة كل من )بروكس
الالىوائي يحدث تغيرات في نظم انتاج الطاقة ففي الجيد الالىوائي يزيد معدل نشاط أنزيمات أالكسدة مع زيادة 
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في  المكتاتالفوسفاجين والالكتات وعند الجيد اليوائي يزداد معدل أقصى الستيالك االوكسجينمع نقص في تركيز 
ن الدراسة الحالية قد اختار اختبار الجيد اليوائي لسبب وىو ان الجذور الحرة تظير .ومن ناحية أخرى ا(26713)الدم

( كمما زاد معدل استيالك 2005 عبدالفتاح وأخرونوتزداد عندما يزداد معدل استيالك االوكسجين وىذا ما أكده )
ة من السمسمة التنفسية وخاصة االوكسجين دل ذلك عمى زيادة حجم الجيد المبذول وبالتالى يزيد حجم الشقوق المتسرب

ومن ناحية .(42114في المايتوكوندريا وتؤدى الى تكوين الشقوق االوكسجينية وتتولد من ذلك شقوق طميقة دىنية.)
 يرى الباحثان بأن وقت سحب الدم من العينة كانت بعد الجيد مباشرة فكان لو تأثير في مستوى الالكتات . أخرى

 ت الدراسةمناقشة العالقة بين متغيرا

وبينت الدراسة الحالية ان ( E)و فيتامين  المكتات( وجود معامل ارتباط معنوية )طردية( بين 3) رقم يتبن من الجدول
أداء التمارين الرياضية المنتظمة خالل الممارسة الرياضية يزيد من الطمب بكميات عالية عند الرياضيين عمى فيتامين 

(E,C كونيما نظاما دفاعيا داخل ) الجسم نتيجة اشتراكيما بعمميات كيميائية تحدث داخل الجسم وذلك لمنع تمف اغشية
انيما نظام وقائي في المحافظة عمى اغشية انسجة وخاليا  الجسم من االصابات  عن الخاليا من الجذور الحرة ،فضال

( E)ان وظيفة فيتامين  (Guyton 1993وذكر ) (122116التى تظير عمى الرياضيين خالل فترات التدريب المستمر)
ة في الجسم ىي لمنع أكسدة االحماض الشحمية غير المشبعة ويعد ضروريا في عمل الخمية الطبيعي في اثناء الرئيس

 . (E)لمعرفة العالقة بين الكتيك والفيتامين أخرى دراسة أيحصل الدراسة عمى ت( ولم 231141التمرين.)

 الكموتاثايون،و  وكل من  المالونداالدييايد، المكتاتمعامل ارتباط معنوية بين ( عدم وجود 3)رقم يتبين من الجدولكما  -
لذا فان كمية  ؛استخدم في االختبار كان ىوائيا الذيانزيم سوبر اوكسايد و بينت الدراسة الحالية ان نظام الطاقة و 

 االكتيك المتراكمة في الدم كانت قميمة ولم تؤدى الى المعنوية .

( وجود معامل ارتباط عكسية ولكن لم تصل الى المعنوية بين المالوندالدييايد وكل من 3) رقم جدولويتبين من ال -
في الجسم وبالمقابل  تيعبر عن االكسدة التى حدث الكموتاثايون،انزيم سوبر اوكسايد وىذا طبيعى الن المالوندالدييايد

 في أثناء تحدث يوبر اوكسايد لمواجية االكسدة التانزيم سو  ل مضادات االكسدة في الجسم وىي الكموتاثايون،اأشتغ
ردستان لكرة القدم وىم يمارسون التدريب العبي الدوري الممتاز في اقميم كالجيد اليوائي. عمما ان افراد العينة ىم من 

 ( بأن التدريب عمى2005 عبدالفتاح وأخرونبشكل منتظم لذلك فأن مضادات االكسدة لدييم افضل وىذا ما أكده )
لمرياضيين يحسن من مقدرة الكمية لالكسدة بالمقارنو بغير الرياضيين من حيث محتوى كرات الدم الحمراء و  يالجر 

 .(6618و الكموتاثايون ونشاط أنزيم الكاتاليز)( E)فيتامين 
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