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 27/3/99پذيرش مقاله:             13/2/99 دريافت مقاله:      

ی جللوییری یری سللو یابد. چای سبز یک آنتی اکسیدان است که  از پای افزایش میقلبی در اثر پیری به صورت فزاینده هایبیماریبروز  مقدمه:
 (،  سلوو  ملا ون دیTACهفته مصرف عصاره چای سبز بر ظرفیلت آنتلی اکسلیدانی تلا     12 تأثیرکند. از اینرو هدف این پژوهش بررسی می

 ساز بود.هندواماهای مسن در پاسخ به فعا یت حاد بافت قلب رت و کاتاالز دازیپراکس ونییلوتات سموتاز،ید دیسوپراکس( و فعا یت MDAآ دهید  
مکمل  تایی شامل یروه مکمل و یروه بدون مکمل قرار یرفتند. یروه 16یروه  2رت نرمسن به صورت تصادفی در سر  32 ها:مواد و روش

-واماندهد ها خود به دو یروه استراحت و تمرین حاهفته هر کدا  از این یروه 12هفته مکمل عصاره چای سبز دریافت کردند. در انتهای  12

کمل مساز تقسیم شدند. یروه بدون مکمل همراه با  استراحت را یروه کنترل، یروه بدون مکمل همراه با  تمرین را یروه تمرین، یروه 
ز یک هفته مصرف عصاره چای سب 12. بعد از کردیمیذاری نا همراه با استراحت را یروه مکمل و آخرین یروه را مکمل همراه با تمرین 

 یسوو  ما ون د ،تا  یدانیاکس یآنت تیظرف ییریبرای اندازه. اجرا کردیمیردان  ساز تا حد خستگی روی نوارندهواماجلسه تمرین 
ل بودن نرما یبررس یبرا .نمودیماستفاده  االیزا سنجشو کاتاالز از روش  دازیپراکس ونییلوتات سموتاز،ید دیسوپراکسو فعا یت  دیآ ده
 یبی( و آزمون تعقANOVAراهه   یک یانسوار تحلیل آزمون از ها¬یروه ینب یسهمقا یو برا یلکو-شاپیرو آزمون از ها¬داده یعتوز
 انجا  شد. SPSS 24با استفاده از نر  افزار  یآمار تحلیل. شد یرفته نظر در ≥05/0P یاستفاده شد. سوح معنادار یتوک

کلاهش  ،ظرفیلت آنتلی اکسلیدانی تلا  در(≥05/0P معنلادار زایش هفته مصرف عصاره چای سلبز موجلب افل 12نتایج نشان داد که ها: یافته
بافلت  الزو کاتلا دازیپراکسل ونییلوتات سموتاز،ید دیسوپراکسفعا یت در (≥05/0P معنادار و افزایش  دیآ ده یسوو  ما ون ددر (≥05/0P معنادار

 ساز شد.واماندهقلب در پاسخ به یک جلسه فعا یت حاد 
ت و افلزایش فعا یلهفته مصرف عصاره چای سبز سبب افزایش ظرفیت آنتی اکسلیدانی تلا   12 ،این پژوهشنتیجه طبق : ییریبحث و نتیجه

ن نتلایج ایلشود. میساز واماندهدرحا ت استراحت و پس از انجا  فعا یت حاد و همچنین کاهش سوو  ما ن دی آ دهید های آنتی اکسیدانی آنزیم
ملی ری در سنین باالتر جلویی یتوجه به خواص آنتی اکسیدانی از پیری سلو ی و بیماری های قلب و عروقنشان می دهدمصرف عصاره چای سبز با 

 کند.
 کاتاالز، ازیدپراکس یونیلوتات یسموتاز،د یدسوپراکس، یدآ ده یما ون د، آنتی اکسیدان تا  ،سازواماندهتمرین ، چای سبز :های کلیدیواژه 
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 مقدمه

 علم پزشکی و افزایش امید به زنددگی، با توجه به پیشرفت

امددروزی و در آیرددده  یافددزایش جمتیددت سددالمردان در دنیددا

ناپذیر است. بدا افدزایش سدش، شدیور، بدروز و عدوار  اجتراب

ر اثر قلبی د هایبیمارییابد. بروز قلبی افزایش می هایبیماری

یابدد بده ردوری کده ای افدزایش مدیپیری به صورت فزایردده

ز افدراد سال چهار برابر بیشتر ا 85بی در افراد باالی نارسایی قل

ساله است. پیری سلولی نتیجده تتدادل بدیش آسدی  و  65-75

در توانی نداترمیم است که مرجر بده از دسدت دادن عملکدرد و 

 شود. پاسخ مراس  به استرس خارجی می

 هدایتریش نظریهنظریه رادیکال آزاد پیری یکی از برجسته

 تولیدد رادیکدال آزاد را بده عردوان عامد آن  درپیری است که 

وضدتیت  ،د. اسدترس اکسدیداتیوردداناصلی آسی  سلولی مدی

نی است که مرجر به آنتی اکسیدا -اختالل در سیستم اکسیدان

( و اخدتالل عملکدردی ROSهدای فتدال اکسدی)ن  تولید گونه

ل هدای فتداهای آزاد مختلف مانرد گونهشود. رادیکالشدید می

 ( به دلی  وجود الکترون جفت نشدده، مولکدولROS اکسی)ن 

 . ردهستپذیر و سمی واکرشهایی بسیار 

هددای هیدروکسددی  و هددای سوپراکسددید، رادیکددالآنیددون

هدای فتدال اکسدی)ن هسدترد کده بده پراکسید هیدروژن گونه

وسیله میتوکرددری و ردی مسدیر متابولیدف فسفوریالسدیون 

شدای یف الکتدرون را از   توانردشوند، میاکسیداتیو تولید می

هددا و ، پددروتنیشDNA، RNAهددا مانرددد سددلولی اک ددر مولکددول

  و سدب ررددکاختالل ایجاد  آنهادر عملکرد  ،لیپیدها برداشته

هدای ناپایددار شدوند کده بدا یف واکدرش زنجیدری از مولکدول

باعد  ایجداد  مدی دهردد وواکدرش نشدان دیگدر  یهامولکول

 گردند. های آزاد سمی جدید میرادیکال

در سلول سه سیستم آنزیمدی حفداظتی سدوپر اکسدید 

-دیسموتاز، کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز قادرندد رادیکدال

 کدارآییهای آزاد را به آب تبدی  کررد. پیری ممکش اسدت 

و ایش سیستم قادر به مقابلده بدا  هددها را کاهش ایش آنزیم

که  اشدنب های آزاد تولید شده به صورت مداومتمام رادیکال

ایش امر مرجر به آسی  اکسیداتیو در سلول و در نتیجده در 

مدرتب   هایبیماریدر ایجاد ممکش است د و وشمیها بافت

با افزایش سش نقش داشته باشد. پیری مرجر به اخدتالل در 

های فتال اکسی)ن در بافدت سیستم اکسایشی و تولید گونه

اثر پیری در بافت  های آزاد درشود. افزایش رادیکالقل  می

 شود.های قلبی میقل  مرجر به مرگ سلول

با وجود اثرات مفید فتالیدت ورزشدی مدرظم، تمدریش حداد 

ونده ل در سیستم اکسایشی و تولید گساز مرجر به اختالوامانده

 هدایشود. افزایش رادیکالاکسی)ن در بافت قل  میهای فتال 

ه بدافت قل  مرجدر باال در بآزاد در اثر تمریش ورزشی با شدت 

  همکاران و گ شود. های قلبی میو مرگ سلول DNAتخری  

 ندوار روی حداد فتالیدتدر اثدر انجدام  که ددندا نشان( 2006 

 گلوتداتیون پراکسدیداز، گلوتداتیون هدایآندزیم فتالیت ،گردان

 کداهش هدارت قلد بافت  در دیسموتاز سوپراکسید و ردوکتاز

  .یابدمی

ها در رت که ندداد گزارش( 2014  همکاران وتروفیش 

-نادیاکس سطح گردان نوار یرو دنیدو قهیدق پرج از پس

 هدا یدکربون شیپدروتن و دیآلدئ ید مالون مانرد سرم یها

 کداهش سرم سموتازید دیسوپراکس سطح و داشت شیافزا

 جلسده یف که ندداد نشان( 2015  همکاران و اوال .یافت

 سداختار تخرید  باعد  اهدسداز در رتواماندهحاد  تمریش

قلبدی  انقبدا  در اختاللو  کسر تزریقی کاهش میوکارد،

هدا و نیتدرو اکسدیداتیو اسدترس چردیشهم. شدبطش چپ 

ی ساختار زیآمرنگافزایش یافترد و  Bcl-2به  Baxنسبت 

 .است افتهی شیافزا آپوپتوز رگیگرالیسنشان داد که  قل 

سترس اکسیداتیو از ایررو در ایش پ)وهش به مرظور ایجاد ا
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ساز استفاده واماندهدر بافت قل  از یف جلسه فتالیت حاد 

 شد. 

است که به دلی  خواص آنتی  یچای سبز نوشیدنی مفید

اکسیدان، ضد التهاب، ضد تومورزایی و ضد حساسیت توجده 

گالوکتشددیش گدداالت بسددیاری را جددذب کددرده اسددت. اپددی

 EGCG)  اسدت. موجود در چدای سدبز  فرول یپلبیشتریش

را در  EGCGمطالتات اخیر اثرات محدافظتی چدای سدبز و 

اندد. لدی و همکداران و عروقدی نشدان داده یقلبد هایبیماری

-سب  از بیش رفتش سدلول EGCG( بیان کردند که 2005 

 ندارد.  ربیتیهای ی بر سلولتأثیرشود ولی های سررانی می

 EGCG( نشددان دادنددد کدده 2009شددرگ و همکدداران  

فی های قلبی هرگام بار اضاسلولاسترس اکسیداتیو  آپوپتوز و

 EGCG کردد. بده عدالوه ناشی از هدایپرتروفی را مهدار مدی

هدای آپوپتدوز را از ررید  استرس اکسیداتیو ناشی از سدلول

ا بدکرد. مهار تغییر تلومر وابسته به مسیر آپوپتوز سرکوب می

یو، توجه با اثرات سودمرد چای سبز بر مهار استرس اکسدیدات

رسد که مصرف چای سبز از پیری سلولی ناشی از به نظر می

ی ساز در بافت قل  جلوگیرواماندهافزایش سش و فتالیت حاد 

هفتده مصدرف عصداره  12 تأثیرکرد. از ایررو در ایش پ)وهش 

 سدطو  (،TACچای سبز بر ظرفیت آنتدی اکسدیدانی تدام  

 تاز،سموید دیسوپراکس( و فتالیت MDA  مالون دی آلدهید

هدای مسدش در بافت قلد  رت و کاتاالز دازیپراکس ونیگلوتات

 ساز بررسی شد.واماندهپاسخ به فتالیت حاد 

 هامواد و روش

تا  280ای با وزن هفته 48سر رت نر ویستار  32تتداد 

دادندد. ابتددا   یتشدکایش تحقی  را ماری آگرم نمونه  315

و گدروه  تدایی شدام  گدروه مکمد  16 گروه 2ها را در رت

هفته مکم  عصاره  12بدون مکم  قرار دادیم. گروه مکم  

هفتده هدر کددام از  12چای سبز دریافت کردند. در انتهای 

ساز واماندهبه دو گروه استراحت و تمریش حاد  راها ایش گروه

های تمریش یف جلسه ههفته گرو 12. بتد از نمودیمتقسیم 

گدروه بددون مکمد  سداز انجدام دادندد. واماندهفتالیت حاد 

همراه با استراحت را گروه کرترل، گروه بدون مکم  همراه 

با تمریش را گروه تمریش، گروه مکم  همراه با اسدتراحت را 

-ندامگروه مکم  و آخریش گروه را مکم  همراه بدا تمدریش 

 . کردیمگذاری 

 برایها هدر آ از هفته آخر پروتک  مصرف مکم ، همه گرو

روز  5ساز به مدت واماندهان و اجرای تمریش گرد آشرایی با نوار

متر بر دقیقده بده مددت  15گردان فتالیت با سرعت  روی نوار

یی آشدرا برایروز تمریش فق   5دقیقه را انجام دادند. ایش  10

 قابد  توجده تدأثیرگونده  ها با نوارگردان انجام شدد و هدی رت

جلسده و پس از اتمام یف  12. در انتهای هفته شتنداتمریری 

و  ندشددها بیهوش و سپس جراحی ساز، رتواماندهتمریش حاد 

 آوری شد.جمع آنهابافت بطش چپ قل  

هدای تمریردی یدف جلسده ، گدروه12در انتهای هفتده 

یش تمریش حاد وامانده ساز روی نوارگردان انجام دادند. تمدر

کدردن گدرممتر بر دقیقه بدرای  15دقیقه با سرعت  5ابتدا 

گدردان بده صدورت تددریجی  سرعت ندوار انجام شد، سپس

ر متدر بد 35ام به ای که در دقیقه سیافزایش یافت به گونه

دقیقه رسید و تا زمان رسیدن به خستگی حیوان حفظ شد. 

متر بر دقیقده بده  15دقیقه با سرعت  5در آخر تمریش هم 

گدردان در  عروان سردکردن در نظر گرفته شد. شدی  ندوار

 ود. ک  جلسه تمریری صفر ب

های گروه مکم  و گروه تمریش همراه با مکمد  بده رت

روز در هفته عصداره چدای سدبز دریافدت  5هفته  12مدت 

گرمی میلی 400کردند. عصاره چای سبز به صورت کپسول 

 NOWحدداوی پددودر عصدداره چددای سددبز، سدداخت شددرکت

FOODS  درصد  40بود که هر کپسول حاوی  آمریکاکشور
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 300و سدپس بده میدزان  شدد پلی فرول بود. کپسدول بداز

-سدی 1در گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن پودر میلی

 ها داده شد.گاواژ به رت ه وسیلهسی آب مقطر ح  و ب

(، TACظرفیت آنتی اکسدیدانی تدام   گیریبرای اندازه

هددای آنتددی ( و آنددزیمMDA  مددالون دی آلدهیددد سددطو 

های همه کیتاستفاده شد.  االیزا سرجشروش اکسیدانی از 

 آمریکداکشدور  Elabscienceاستفاده شده سداخت شدرکت 

برای لیز کردن بافت از دستورالتم  شدرکت سدازنده  .بودند

ا ها استفاده شد. ابتدا مقداری از بافت بطش چپ قل  رکیت

 PBSلیتر محلدول میلیمیلی گرم(  و با یف  300برداشته  

خدد  میلددی گددرم گلددس همددوژنیزر در دا 100بدده همددراه 

 . ه شددادمیکروتیوپ قرار 

بده  Mikro-dismembratorسپس با استفاده از دستگاه 

و  شدتکان در دقیقه هموژنیزه  3000دقیقه با دور  2مدت 

. پس از گرفتدقیقه در داخ  ظرف یخ قرار  2به مدت  بتد

به مددت  گرادسانتیدرجه  4آن محلول مورد نظر در دمای 

. سدپس شدده سدانتریفیوژ دور در دقیقد 5000دقیقه بدا  8

 . گردیدارزیابی  و محلول باالیی برداشته

 آماری تحلیل

هدا و رسدم نمدودار از آمار توصیفی بدرای توصدیف داده

هدا از استفاده شد. بدرای بررسدی نرمدال بدودن توزیدع داده

هدا از آزمدون و برای مقایسه بیش گروه لفیو-رویشاپ آزمون

زمدون تتقیبدی ( و آANOVAتحلی  واریدانس یدف راهده  

برای بررسی تجانس واریدانس از آزمدون  .توکی استفاده شد

در نظدر گرفتده  ≥05/0P لون استفاده شد. سطح متراداری

انجدام  SPSS 24آماری با استفاده از نرم افدزار  تحلی شد. 

 استفاده شد. Excelشد. برای رسم نمودار از نرم افزار 

 هایافته

در بافدت  (TACام  ظرفیت آنتی اکسیدانی تد 1نمودار 

دهدد. نتدایج آزمدون هدای مختلدف را نشدان مدیقل  گروه

ANOVA  نشددان داد کدده درTAC هددا تفدداوت بددیش گددروه

(. برای مقایسده 002/0P= ،171/8=Fمتراداری وجود دارد  

(. 1از آزمون تتقیبی توکی استفاده شد  جدول  هاگروهبیش 

TAC در گروه مکم  نسدبت بده گدروه کرتدرل بده صدورت 

. اخدتالف بدیش دو گدروه (=047/0Pداری بیشتر بود  متری

دار بود متریتمریش و مکم  همراه با تمریش از لحاظ آماری 

 012/0P=). 

 
 های مختلف( در بافت قلب یروهTACظرفیت آنتی اکسیدانی تا    .1نمودار 

 دار نسبت به یروه کنترلمعنیتفاوت *

 دار نسبت به یروه تمرینمعنیتفاوت  #
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 برای مقایسه یروه های کنترل، مکمل و تمرینی نتایج آزمون تعقیبی توکی .1جدول 
 داریسطح متری تفاوت میانگیش هاگروه متغیر

ظرفیت آنتی اکسیدانی تام 

 TAC) 

=P  402/0 مکم -کرترل 047/0  * 

=P  500/0 کم  همراه با تمریشم-تمریش 012/0  * 

=P  628/0 مکم -تمریش 002/0  * 

=P                       226/0 تمریش-کرترل 393/0   

=P                       274/0 کم  همراه با تمریشم-کرترل 240/0   

=P                       795/0 کم  همراه با تمریشم-مکم  128/0   

=P                          395/2 مکم -کرترل (MDAمالون دی آلدهید   000/0  * 

=P  329/2 کم  همراه با تمریشم-تمریش 000/0  * 

=P  751/2 مکم -تمریش 000/0  * 

=P                       355/0 تمریش-کرترل 535/0   

=P  96/1 کم  همراه با تمریشم-کرترل 000/0  * 

=P                       427/0 کم  همراه با تمریشم-مکم  383/0   

فتالیت سوپر اکسید 

 (SODسموتاز  دی

 

=P  90/11 مکم -کرترل 003/0  * 

=P  18/8 کم  همراه با تمریشم-تمریش 039/0  * 

=P  44/21 مکم -تمریش 000/0  * 

=P  35/9 تمریش-کرترل 015/0  * 

=P                        35/1 کم  همراه با تمریشم-کرترل 959/0   

=P  25/13 کم  همراه با تمریشم-مکم  001/0  * 

فتالیت گلوتاتیون پراکسیداز 

 GPX) 

 

=P  24/27 مکم -کرترل 029/0  * 

=P  95/28 کم  همراه با تمریشم-تمریش 001/0  * 

=P  84/46 مکم -تمریش 000/0  * 

=P  60/19 تمریش-کرترل 029/0  * 

=P                       35/9 کم  همراه با تمریشم-کرترل 463/0   

=P  89/17 یشکم  همراه با تمرم-مکم  050/0  * 

=P  34/11 مکم -کرترل (CATفتالیت کاتاالز   000/0  * 

=P  73/8 کم  همراه با تمریشم-تمریش 000/0  * 

=P  63/16 مکم -تمریش 000/0  * 

=P  29/5 تمریش-کرترل 017/0  * 

=P                        44/3 کم  همراه با تمریشم-کرترل 160/0   

=P  89/7 با تمریش مراههمکم  -مکم  001/0  * 

 P≤0.05 سوح معناداری *

 

در بافت قلد  ( MDA  مالون دی آلدهید سطو  2نمودار 

 ANOVAدهدد. نتدایج آزمدون های مختلف را نشدان مدیگروه

هدا تفداوت مترداداری وجدود بیش گروه MDAنشان داد که در 

(. نتایج آزمون تتقیبی توکی نشدان 000/0P= ،53/56=Fدارد  

در گروه مکم  نسبت به گروه کرترل به صورت  MDAکه  داد

. اختالف بیش دو گروه تمریش (=000/0Pبود   کمترداری متری

دار بددود مترددیو مکمدد  همددراه بددا تمددریش از لحدداظ آمدداری 

 000/0P=). 
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 های مختلف( در بافت قلب یروهMDA. سوو  ما ون دی آ دهید  2نمودار 

 ه کنترلدار نسبت به یرومعنیتفاوت *

 دار نسبت به یروه تمرینمعنیتفاوت  #

در بافدت  (SODفتالیت سوپراکسدید دیسدموتاز   3نمودار 

دهددد. نتددایج آزمددون هددای مختلددف را نشددان مددیقلدد  گددروه

ANOVA  فتالیتنشان داد که در SOD هدا تفداوت بیش گدروه

(. نتددایج آزمددون 000/0P= ،83/20=Fمتردداداری وجددود دارد  

در گدروه مکمد   SOD فتالیدت تتقیبی تدوکی نشدان داد کده

داری بیشدتر بددود مترددینسدبت بده گددروه کرتدرل بدده صدورت 

 003/0P=)  اختالف بیش دو گروه تمدریش و مکمد  همدراه بدا .

 .(=039/0P دار بود متریتمریش از لحاظ آماری 

 
 های مختلففت قلب یروه( در باSOD. فعا یت سوپراکسید دیسموتاز  3نمودار 

 دار نسبت به یروه کنترلمعنیتفاوت *

 دار نسبت به یروه تمرینمعنیتفاوت  #

در بافت قل   (XGPفتالیت گلوتاتیون پراکسیداز   4نمودار 

 ANOVAدهد. نتایج آزمون های مختلف را نشان میگروه

ها تفاوت متراداری بیش گروه XGP فتالیتنشان داد که در 

(. نتایج آزمون تتقیبی 000/0P= ،46/19=Fرد  وجود دا

در گروه مکم  نسبت به  XGP فتالیت توکی نشان داد که

. (=029/0Pداری بیشتر بود  متریگروه کرترل به صورت 

اختالف بیش دو گروه تمریش و مکم  همراه با تمریش از لحاظ 

 .(=001/0P دار بود متریآماری 

 
 های مختلف( در بافت قلب یروهGPXراکسیداز  . فعا یت یلوتاتیون پ4نمودار 

 دار نسبت به یروه کنترلمعنیتفاوت *

 دار نسبت به یروه تمرینمعنیتفاوت  #

هدای در بافدت قلد  گدروه (CATفتالیدت کاتداالز   5 نمدودار

نشان داد کده در  ANOVAدهد. نتایج آزمون مختلف را نشان می

وجددود دارد   هددا تفدداوت متردداداریبددیش گددروه CAT فتالیددت

 000/0P= ،45/40=Fنتایج آزمون تتقیبی توکی نشدان داد کده .) 

در گروه مکم  نسبت به گدروه کرتدرل بده صدورت  CAT فتالیت

و  . اختالف بیش دو گروه تمدریش(=000/0Pداری بیشتر بود  متری

 .(=000/0P دار بود متریمکم  همراه با  تمریش از لحاظ آماری 

 

 
 های مختلف( در بافت قلب یروهCATکاتاالز  . فعا یت 5نمودار 

 دار نسبت به یروه کنترلمعنیتفاوت *

 دار نسبت به یروه تمرینمعنیتفاوت  #
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 ییریبحث و نتیجه

هفته مصرف عصداره  12نتایج پ)وهش حاضر نشان داد که 

 (،TACچای سبز موج  افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی تدام  

( و افدزایش فتالیدت MDA  مالون دی آلدهیدد کاهش سطو 

 بافدت و کاتداالز دازیپراکسد ونیگلوتدات سموتاز،ید دیسوپراکس

-هدمساز شدد. واماندهقل  در پاسخ به یف جلسه فتالیت حاد 

کداهش فتالیدت یف جلسه تمریش وامانده سداز موجد   چریش

افدت در ب و کاتاالز دازیپراکس ونیگلوتات سموتاز،ید دیسوپراکس

 ایم پ)وهش حاضدر اولدیشبررسی کردهقل  شد. تا جایی که ما 

مصرف عصداره چدای سدبز بدر  تأثیردر آن ای است که مطالته

های آنتی اکسدیدانی و ظرفیدت آنتدی اکسدیدانی تدام در آنزیم

 اسدت. مطالتداتده شدساز بررسی واماندهپاسخ به فتالیت حاد 

بدا ه کاند آنتی اکسیدانی چای سبز را گزارش داده تأثیرفراوانی 

و  2009شدرگ و همکداران   . مطالته حاضر همسو استنتایج 

بر مسیر تلومریف  EGCG تأثیر( در دو مطالته جداگانه 2013

کده  ها را بررسی کردند و نشان دادندآپوپتوز در بافت قل  رت

EGCG   موج  کاهش آپوپتوز، کاهش تخریDNA کاهش  و

نددوروزی و همکدداران در بافددت قلدد  شددد.  P21و  P53مقددادیر 

هفتده عصداره چدای سدبز  12( نشان دادند که مصرف 2018 

ندر شدد.  یهدادر بافدت قلد  رت 3سب  کاهش بیان کاسپاز 

مصرف عصداره چدای سدبز بدر  تأثیر( 2017هادی و همکاران  

ظرفیت آنتدی اکسدیدانی ( و MDA  مالون دی آلدهید سطو 

( در مردان فوتبالیست را بررسدی کردندد و گدزارش TACتام  

در اثر مصرف عصاره چای سبز کاهش  MDA  دادند که سطو

 4( مشاهده کردند کده مصدرف 2015  همکاران و جوکویافت. 

اسدترس  عوام چای سبز، کاهش برخی از  عصاره هفته مکم 

 دیسوپراکسددو محتددوی آنددزیم  MDAاکسددیداتیو از جملدده 

 را در دوندگان سرعت در پی دارد.  سموتازید

ن باعدد  ایجدداد تولیددد بددیش از حددد گوندده فتددال اکسددی)

مرجددر بدده  چرددیشهددماسددترس در سددلول، بافددت یددا اندددام و 

و  اسددتاررشددود. مددیو آپوپتددوز یددا پیددری  DNAآسددی  

کدده را  چردددیش ژن اسددترس اکسددیداتیو (.2008  همکدداران

بددا بیولددوژی پیددری در ارتبددام هسددترد مترفددی کردنددد. 

و  DNAاسدددترس اکسدددیداتیو پایددددار مرجدددر بددده آسدددی  

( نشدان 1998اواندز   -رایدسشدود. یکوتاهی ردول تلدومر مد

و  Cاز ویتددامیش  EGCGداد کدده ظرفیددت آنتددی اکسددیدانی 

 شیکدددات بیشدددتریش  EGCG. بیشدددتر اسدددت Eویتدددامیش 

موجددود در چددای سددبز در سیسددتم بیولوژیددف یددف آنتددی 

اکسددیدان اسددت و خیلددی سددریع از روده کوچددف جددذب 

-هدای موجدود در چدای سدبز مدیشدود. پلدی فردولخون می

 د ورددو کدداهش دهکررددد هددای آزاد را خر ددی ادیکددالد ررددتوان

هدای حتی ممکدش اسدت از برخدی از اثدرات مخدرب رادیکدال

 یتدآن یهدامیآندز یالقدا بداهدا شیکدات  د.ردآزاد جلوگیری کر

-کددالیراد مهددار و دانیپرواکسدد یهددامیآنددز مهددار ،یدانیاکسدد

 .گذارندمی را ی خوددانیاکس یآنت اثر آزاد، یها

 تدأثیر با است ممکش حاضر مطالته در بزس یچا عصاره مکم 

 .ردبگدذا تدأثیر ویداتیاکس استرس بر تام یدانیاکس یآنت ظرفیت بر

عد  هدای آزاد بااند که تولیدد رادیکدالمطالتات پیشیش نشان داده

 رفیتشود. افزایش ظهای آنتی اکسیدانی میتغیر در فتالیت آنزیم

زاد سب  های آر رادیکالبر پتانسی  مها تأثیرتام با  یدانیاکس یآنت

-مدی MDAبهبود سیستم دفاعی بدن و در نتیجه کاهش سطو  

تدام در مطالتده  یدانیاکسد یآنتدشود. از ررفی، افزایش ظرفیدت 

های فراوان بدا خاصدیت شیکات به دلی  وجود ممکش است حاضر 

 در چای سبز باشد.  EGCGآنتی اکسیدانی به وی)ه 

هفتده  12کده  ش اسدتایدایش پ)وهش نتیجه به رور کلی 

مصرف عصاره چای سبز با افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی تدام 

 TAC،)  مالون دی آلدهیدد کاهش سطو  MDA و افدزایش )
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های مسدش، های آنتی اکسیدانی در بافت قل  رتآنزیمفتالیت 

قلبدی مدرتب  بدا افدزایش سدش  هدایبیماریاز پیری سلولی و 

 کرد.میجلوگیری 

 تشکر و قدردانی

 یولدوژیزیف ینامه دوره دکتر انیقاله حاضر برگرفته از پام

 لهیوسد شیبدد .باشدد یدانشگاه آزاد واحدد بروجدرد مد یورزش

از دوسدتان  هدم چردیشو  دیخدود را از اسدات یدانرسپاس و قد

دانشدگاه شدهید مددنی ارومیده و دانشدگاه رازی که در  یزیعز

 .میینما یم رساندند اعالم یاریما را کرمانشاه 
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Abstract 

Background: The incidence of heart disease increase with age. Green tea is an antioxidant which 

can prevent cellular aging. Therefore, the present study aims to investigate the effect of 12 weeks of 

green tea extract consumption on total antioxidant capacity (TAC), malondialdehyde (MDA) levels 

and superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase activity of old rats' heart tissue in 

response to acute exhaustive exercise.  

Materials and Methods: 32 male rats were randomly categorized into two groups of supplement 

and non-supplement each consisting of 16 rats. The supplement group received green tea extract for 

12 weeks. At the end of the 12 weeks, each of these groups was further divided into two groups of 

rest and acute exhaustive exercise. The non-supplement with the rest group was called control 

group. The non-supplement with exercise group was called exercise group. Further, the supplement 

group with the rest was called supplement group and finally the last group was entitled supplement 

with exercise. After 12 weeks of taking green tea extract, one session of acute exhaustive exercise 

was held on the treadmill. Sandwich ELISA method was used to measure TAC and MDA content 

and superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase activity  

Results: The results showed that 12 weeks of green tea extract consumption increased TAC and 

decreased MDA levels. Furthermore, increased superoxide dismutase, glutathione peroxidase and 

catalase activity in response to a bout acute exhaustive exercise.  

Conclusion: According to the results of this study, 12 weeks of green tea extract consumption can 

increase TAC levels and increase the activity of antioxidant enzymes at rest and after acute 

exhaustive exercise. 
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