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 الخالصة

 

على  Eأجريت هذه الدراسة لمعرفة تأثير زيت الزيتون وفيتامين         

ك من خالل قياس الحماية من اإلجهاد التأكسدي الذي يتعرض له الرياضيين وذل

مستوى الكلوتاثيون والمالوندايالديهايد وعدد من المتغيرات الكيموحيوية في 

( سنة قسمت إلى ثالثة مجاميع )كل مجموعة 83-22( العب كرة قدم بأعمار)33الدم )

مل من الزيت  21العب( وهي مجموعة السيطرة ، مجموعة زيت الزيتون )أعطيت  22

وحدة دولية من 411)أعطيت  Eموعة فيتامين لكل العب قبل التدريب( ومج

 الفيتامين لكل العب قبل التدريب( .

أظهرت النتائج ان اإلجهاد التأكسدي الناتج من التمارين الرياضية أدى        

( في مستوى الكلوكوز والكولسترول وانخفاض معنوي  P<1015إلى ارتفاع معنوي )

معنوية في مستوى  في مستوى الكلوتاثيون وعدم وجود اختالفات

المالوندايالديهايد والكلسيريدات الثالثية مقارنة مع مجموعة السيطرة بعد 

 التمرين . 

أن تناول الالعبين لزيت الزيتون ادى إلى زيادة معنوية في مستوى         

الكلوتاثيون وانخفاض معنوي في مستوى الكولسترول الكلي و عدم وجود فروقات 

الوندايالديهايد والكلسيريدات الثالثية مقارنة مع معنوية في مستوى الم

 مجموعة السيطرة بعد التمرين. 

فقد أدى إلى انخفاض معنوي في مستوى الكلوكوز  Eأما تناول فيتامين      

والكولسترول الكلي في حين لم يؤدي إلى فروقات معنوية في المستويات 

لثالثية بالمقارنة مع الكلوتاثيون والمالوندايالديهايد والكليسيريدات ا

 مجموعة السيطرة بعد التمرين.

 

 المقدمة : 

يعد النشاط الرياضي ضرورة ملحة لإلنسان في العصر الحديث، عصر       

التكنولوجيا عصر الالنشاط، حيث أنه ضروري لكل فرد من كال الجنسين وفي جميع 

يدة والطريقة مراحل العمر ألنه وسيلة للمحافظة على الصحة العامة في حالة ج

المثلى في تنشيط العمليات الحيوية التي تقوم بها أجهزة الجسم، حيث أن 

النشاط الرياضي المناسب يرفع من مستوى كفاءة األعضاء الحيوية كالقلب 

 والرئتين والمعدة . 

وبالرغم من الفوائد التي تعم الجسم بممارسة النشاط الرياضي يؤدي هذا 

التي تؤدي إلى أكسدة العناصر  Free radicalsالحرة النشاط إلى تكوين الجذور 

الرئيسية في الخلية وان لم يتم مقاومتها تتلف الخلية فتموت أو يطفر الحامض 

وقد أمكن التوصل إلى ان األوكسجين المستنشق هو السبب الرئيسي في  DNAالنووي 

لذلك  تكوين الجذور الحرة، فهو يؤكسد الخاليا العضلية ويمكن ان يدمرها ،

اتجهت األنظار إلى المواد التي تقاوم هذه األكسدة والتي تسمى بمضادات األكسدة 

Antioxidants  مرضًا  01لكبح جماح الجذور الحرة والتي وجد بأنها سبب ألكثر من

تبدأ بنزالت البرد وتنتهي إلى نقص المناعة والسرطان والشيخوخة. )عبدالفتاح 

 ( . 8113وآخرون، 

نقص في األنظمة المضادة لألكسدة يمكن ان ينتج عنها اإلجهاد  وأن أي      

ولقد لوحظ زيادة هذا االجهاد عند مرضى السكر   oxidative stressالتأكسدي 

(Cook & Baker ,2002  باإلضافة إلى انه يمكن ان يعمل على زيادة خطورة )

يكون السبب ( ويمكن ان 8112التعرض ألمراض القلب الوعائية )القطان وآخرون، 

في الموت المفاجئ للرياضيين، لذلك يجب على الرياضيين ان يقوا أنفسهم من 

أضرار الجذور الحرة بوسائل عدة منها تناول كميات إضافة من المواد المضادة 

لألكسدة. من هذه المواد مستخلصات النباتات الطبية والتي وجد ان الكثير منها 



(، الزيتون ينتمي إلى العائلة 8121هاشمي، تحتوي على مواد مضادة لألكسدة )ال

وهي شجرة دائمة الخضرة بطيئة النمو، الموطن األصلي   Oleaceaeالزيتونية 

( ويعد الزيت Waterman & Lokwood, 2007منطقة حوض البحر االبيض المتوسط  )

االسباني من أفضل األنواع  العالمية، وذلك  لمحتواه  العالي  من  مضادات  

( يستخدم الزيت Romero, et al., 2007)                Antioxidantsة األكسد

 Gonzalez, etلمعالجة مرض القلب والشرايين وأمراض السرطان ومرض السكري )  )

al., 1992 ( كما وجد له خصائص مضادة  لضغط  الدم )Gilani, et al., 2005 )

التهاب المفاصل  وله قدرة في مقاومة التأثر باألمراض المزمنة وخاصة

 Rheumatoid arthritis (Beauchamp, et al.,2005 .)الروماتزمي 

 Agingوأظهرت العديد من الدراسات دوره في منع حصول إمراض الشيخوخة       

وفي المحافظة على نظارة البشرة كما انه يطري الجلد عند دهنه ويقوي الشعر 

ن في الحماية من اإلجهاد التأكسدي وفي هذا البحث وقع االختيار على زيت الزيتو

المعروف كمضاد  Eالناتج من التمارين الرياضية ومقارنته مع تأثير فيتامين 

 لألكسدة.

 

 المواد وطرائق العمل:

عينات الدراسة: أجريت هذه الدراسة على العبي كرة القدم لنادي العلم      

( 83-22أعمارهم ) ( والذين تراوحت8121مايس  25–شباط5الرياضي للفترة من )

( العبًا لكل 22( العبًا قسموا إلى ثالثة مجاميع بواقع )33سنة فقد تم اختيار )

 مجموعة وكما يلي : 

 مجموعة السيطرة ضمت العبين لم يعطوا أي شيء . 

(مل من زيت الزيتون 21مجموعة زيت الزيتون ضمت العبين تناول كل واحد منهم )

 ( . spain  / Hintzالبكري الممتاز )أنتاج شركة 

( وحدة دولية من 411( ضمت العبين تناول كل واحد منهم )Eمجموعة فيتامين )

 الفيتامين . 

إلى الالعبين قبل التدريب بساعة واحدة Eأعطيت زيت الزيتون وفيتامين         

وبعد القيام بالتمرين لمدة ساعة ونصف سحب الدم من الالعبين . أما بالنسبة 

 موعة السيطرة فقد سحب الدم منهم قبل التمرين وبعده . لالعبين في مج

مللتر من الدم بواسطة محاقن نبيذة من كل العب ووضع الدم في 5وقد تم سحب 

مللتر وتم تركها 21انبوبة بالستيكية جافة وخالية من اية مواد اخرى ذا سعة 

بسرعة  ( دقيقة وتم فصل المصل بواسطة جهاز الطرد المركزي25–21جانبا لمدة )

بعد فصل الدم والحصول على المصل أجريت الفحوصات  1دورة بالدقيقة 3111

 التالية: 

(   كمؤشر لبيروكسدة MDA) Malondialdehydeتقدير مستوى المالوندايالديهايد

 ( . Guidet & shah , 1989الدهن حسب طريقة )

وتاثيون في (: تم قياس مستوى الكلGSH) Glutathioneتقدير مستوى الكلوتاثيون 

 ( . Al-Zamely et al ,2001المحورة )   Elmanمصل الدم حسب طريقة كاشف 

تقدير مستوى الكولسترول في مصل الدم تم تقدير مستوى الكولسترول باستخدام 

 ( .  Richmond, 1973الفرنسية ) Biolaboعدة التشخيص الجاهزة من قبل شركة 

ل الدم: تم تقدير مستوى الكلسيريدات تقدير مستوى الكلسيريدات الثالثية في مص

الفرنسية  Biolaboالثالثية باستخدام عدة التشخيص الجاهزة من قبل شركة 

(Werener,1981 . ) 

تقدير مستوى الكلوكوز في مصل الدم: تم تقدير مستوى الكلوكوز باستخدام  -5

( Tietz , 1995( البريطانية )Plasmatecعدة التشخيص الجاهزة الخاصة بشركة )

 . 

 التحليل اإلحصائي:

 One –Way analysis ofحللت النتائج فق تحليل التباين باتجاه واحد      

Variance   باستخدام برنامجSAS  واختبرت المتوسطات الحسابية حسب اختبار

 (.Kirkwood, 1988) (p<1015دنكن متعدد الحدود بمستوى معنوية) 

 

 النتائج والمناقشة: 

( وجود انخفاض معنوي في مستوى الكلوتاثيون لدى 2الجدول ) يالحظ من      

الرياضيين بعد التمرين لمجموعة السيطرة وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع 

( لدى الرياضيين 8121( ونتائج الهاشمي )8112وجماعته ) Leeuwenburghالنتائج 

إلى  بعد ساعة ونصف من التدريب وقد يعزى سبب انخفاض تركيز الكلوتاثيون

أسباب عدة منها استهالكه في خاليا الكبد والعضالت الهيكلية والذي يعد من اهم 



مضادات األكسدة غير اإلنزيمية ويعمل على إزالة الجذور الحرة ونواتجها ويتحول 

 من الشكل الفعال إلى الشكل غير الفعال.

 

في  GSH ،MDAفي مستوى  E(: تأثير المعاملة بزيت الزيتون و فيتامين 2جدول )

 مصل دم الرياضيين:

 المعامالت          

 المجاميع

 الكلوتاثيون )مايكرو مول /لتر(

 المالوندايالديهايد )مايكرو مول /لتر(

 

 قبل التمرين

 بعد التمرين

 قبل التمرين

 بعد التمرين

 السيطرة

 40.2±1002  a 

80.5±10.3 b 

105±3008 a 

4042  ±2018 a 

 زيت الزيتون

 

3023±.1002 a 

 

3053±1051 a 

 Eفيتامين   

 

3004±1002 b 

 

3028±1045 a 

 الخطأ القياسي ± القيم تمثل المعدل  -

 ( العب 22عدد الالعبين لكل مجموعة ) -

 

( أو 8121)الهاشمي، Glutathion disulfideوهو الكلوتاثيون ثنائي الكبريت  

الضرورية قد يعود سبب انخفاض مستوى الكلوتاثيون أن انخفاض المواد األولية 

  Glutathion reductaseوالتي تعد اإلنزيم المرافق ألنزيم NADPHلبنائه مثل

الذي يعمل على إعادة الشكل الفعال للكلوتاثيون من الشكل غير الفعال 

 (. 8114‚)الحسني

وأن إعطاء زيت الزيتون إلى الرياضيين قبل التمرين بساعة قد أدى إلى        

كلوتاثيون مقارنة مع مجموعة السيطرة بعد التمرين، ارتفاع معنوي في مستوى ال

وقد يعود سبب ذلك إلى دور زيت الزيتون كمضادة األكسدة الحتوائه على تراكيز 

 Apigeninمثل   polyophenolsعالية من المركبات الفينيولية المتعددة 

والفالفونيدات من خالل إزالتها للجذور الحرة وتنشيطها لألنزيمات المضادة 

وبالتالي   Catalaseو   Glutathion peroxidesألكسدة في الخاليا مثل إنزيمات ل

( أما  Visioli et al., 2009; Han et al., 2007رفع تركيز الكلوتاثيون )

فأنه لم يؤدي إلى اختالف معنوي في مستوى الكلوتاثيون قياسًا  Eفيتامين 

( 8121مع نتائج الهاشمي )بالسيطرة بعد المعاملة وهذه النتيجة غير متوافقة 

التي أشارات إلى زيادة معنوية في مستوى هذا الفيتامين قياسًا بالسيطرة بعد 

 المعاملة. 

( بين عدم 2أما بالنسبة لمستوى المالوندايالديهايد فأن الجدول )       

في مجموعة السيطرة بعد المعاملة مقارنة  MDAوجود فرق معنوي في مستوى الـ

المعاملة وهذه النتيجة غير متوافقة مع النتائج التي قام بها  بالسيطرة قبل

( الذين أشاروا إلى 8121(  والهاشمي )George&osharechiren, 2009كل من)

زيادة معنوية في مستوى المالوندايالديهايد بعد التمارين الرياضية ولم يؤدي 

ع السيطرة بعد إلى الرياضيين إلى فرق معنوي م Eإعطاء زيت الزيتون وفيتامين 

 المعاملة ربما يعود سبب ذلك إلى قصر فترة التدريب . 

 الكلوكوز : 



( وجود ارتفاع معنوي لمستوى الكلوكوز في مصل دم 8بين الجدول )    

الرياضيين بعد التمرين مقارنة مع قبل التمرين لمجموعة السيطرة وتتفق هذه 

( الذين .811وجماعته ) Daisy( و .811النتيجة مع نتائج الباحثين محمد )

أشاروا إلى أن اإلجهاد التأكسدي يؤدي إلى زيادة في مستوى الكلوكوز فقد يعزى 

وبالتالي زيادة أصناف األوكسجين الفعالة  hyperoxiaذلك إلى زيادة األوكسجين 

البنكرياسية، وتؤدي إلى خلل في وظيفة هذه  cells-التي تهاجم خاليا بيتا  ?

( معطالً بذلك إفراز األنسولين مما يؤدي إلى توقف 8118ته )وجماع Xiaoالخاليا 

)إلى إن أصناف  8112وجماعته )   Szkudelskiحل الكلوكوز وأشار الباحث 

 األوكسجين الفعالـة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على مستوى بعض المعايير  E(: تأثير المعاملة بزيت الزيتون وفيتامين 8جدول )

 الكيموحيوية

 للدم لمدى الرياضيين

 المعامالت

 (3سم211الكلوكوز )ملغم /

 (3سم211الكولسترول )ملغم/ 

 

 قبل التمرين

 بعد التمرين

 قبل التمرين

 بعد التمرين

 السيطرة

c 73.60±8.9 

a 95±12.9 

b 147.2±17.3 

a 173.4±25.8 

 زيت الزيتون

 

a 96.40±12.1 

 

22008±20. c 

 Eفيتامين 

 

b 78.6±20.1 

 

b 130.0±17.2 

 الخطأ القياسي ± لمعدل القيم تمثل ا -

 ( العب 22عدد الالعبين لكل مجموعة ) -

 

مما يؤثر في إفراز  proinsulinتؤدي إلى تثبيط تخليق األنسولين االولي 

الكميات المطلوبة من األنسولين للحفاظ على ثبوتية الكلوكوز في مصل الدم أو 

يزيد االنبفرين من  إلى الزيادة في إفراز االبنفرين أثناء اإلجهاد التأكسدي إذ

مستوى كلوكوز الدم من خالل تحفيزه لعملية تحلل الكاليكوجين في الكبد والعضالت 

 (Grucka –Mamczar   8114وجماعته .) 

وأن إعطاء زيت الزيتون إلى الالعبين لم يؤدي إلى فرق معنوي قياسًا         

تناولوا فيتامين  مع مجموعة السيطرة بعد التمرين أما مجموعة الالعبين الذين

E  فقد أدى ذلك إلى انخفاض معنوي في مستوى الكلوكوز مقارنة مع السيطرة بعد

التمرين وهذا قد يرجع إلى دور الفيتامين المضاد لألكسدة حيث يعمل على إزالة 



الجذور الحرة وزيادة تأثير األوكسجين في خاليا النسيج الهدف وبالتالي يحسن 

 ، (. Liu  8110دخول الكلوكوز إليها )

 الكولسترول الكلي : 

( إلى زيادة معنوية في مستوى الكولسترول في مصل دم 8يشير الجدول )       

الالعبين لمجموعة السيطرة بعد التمرين مقارنة مع قبل التمرين وقد اتفقت هذه 

( George & Osharechiren, 2009) و ) .811النتيجة مع نتائج كل من محمد )

( الذين أشارو الى زيادة معنوية في مستوى الكولسترول لدى 8121والهاشمي )

الرياضيين بعد التمرين يمكن ان يعزى سبب ذلك إلى زيادة نشاط إنزيم 

Cholesterol Acyl transferase  نتيجة اإلجهاد التأكسدي الذي يصيب خاليا بيتا

الدهون (، أو يعود إلى االضطرابات الحاصلة في 8121البنكرياسية )الهاشمي،

بسبب اإلجهاد التأكسدي وحدوث بيروكسدة الدهن وحدوث بعض االضطرابات في عمليات 

( أما عند تناول الالعبين Anderson et al .1999الهضم واالمتصاص في األمعاء ) 

أدى ذلك إلى انخفاض معنوي في مستوى الكولسترول  Eلزيت الزيتون وفيتامين 

عد التمرين وقد يرجع ذلك إلى انخفاض الكلي مقارنة مع مجموعة السيطرة ب

تصنيع الكولسترول في الكبد وارتفاع مستوى البروتينات عالية الكثافة 

 CoAوانخفاض أسترات الكولسترول نتيجة حدوث انخفاض في فعالية إنزيم أسيل 

                 كمضاد لألكسدة يساعد على انحالل الكولسترول                Eوكذلك دور فيتامين 

 ( . 8121، عبد الوهاب 8121)الهاشمي 
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(.  تأثير االصابة بعدد من األورام 8114* الحسني، أويس موفق حامد  )

بيروكسدة الدهن ومستوى الكلوتاثيون وعدد من المتغيرات في السرطانية في 

 مكونات الدم، رسالة ماجستير، كلية العلوم، جامعة الموصل . 

(. .811* القطان، منتهى محمود; رجاء مصطفى العناز وايمان سامي السراج  )

تأثير ثبات الزعتر في مستوى الكلوتاثيون وبيروكسدة الدهن وبعض المقاييس في 

ر االرانب المحلية والمعاملة بيروكسدة الهيدروجين، مجلة جامعة تكريت ذكو

 (2( ، العدد)28للعلوم الصرفة ، المجلد )

(. دراسة تأثير األجهاد التأكسدي لدى 8121* الهاشمي، مروة عبدالسالم قادر )

الرياضيين في عدد من المتغيرات الكيموحيوية ومقارنتها مع تأثير بعض 

باتية في خفض االجهاد، رسالة ماجستير، كلية العلوم ،جامعة المستخلصات الن

 تكريت.

( : 8113* عبدالفتاح، أبو العال أحمد وعمر شكري عمر وطارق حسن المتولي، )

الشقوق الطليقة العدو الحقيقي لألداء الرياضي اآلمن ولصحة االنسان .جمهورية 

 مصر العربية . 

(. تأثير زيت الزيتون في عدد من 8121* عبدالوهاب، وجدان إبراهيم عباس  )

المعايير الفسلجية والكيموحيوية في الجرذان السلمية والمصابة بداء السكر 

التجريبي والمعرضة للكرب التأكسدي، رسالة ماجستير، كلية العلوم،جامعة 

 تكريت. 

(. تأثير الجهد الهوائي )الفتري والمستمر( .811* محمد، ديار تغريد احمد )

ل بروكسيدة الدهن وعدد من مضادات األكسدة لالعبي الدرجات الهوائية في اشكا

 ،أطروحة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ،جامعة الموصل. 

على effective Microorganisms  (EM(. تأثير ).811* محمد ،وضاح جاسم  )

 مستوى سكر الدم وعدد من المتغيرات الكيموحيوية في مصل الدم ذكور الجرذان

البيض السليمة والمصابة بداء السكر التجريبي، رسالة ماجستير، كلية العلوم، 

 جامعة تكريت . 
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Abstract 

 

    This  study  was  conducted  to determine  the  effect  of  olive 

oil and  vitamin E  to protect   against   oxidative  stress  faced   

the  athletes,  by   measuring   the   level   of  glutathione  and 

malondialdehyde and  a number of variables biochemical in the blood. 

(33)  soccer  player  ages (18-23 years)  were  divided  into  three  

groups ( each  group 11 player),  a control  group,  olive oil  group 

(given 10 ml of oil for each player before the training) and a vitamin 

E  group (given 400 IU of vitamin E  for each  player before the 

training.) 

    The   results   showed   that   oxidative   stress   resulting   

from   the  exercise  led  to significantly higher (P<0.05) in  the  

level  of  glucose and cholesterol and a significant reduction  in  the 

 level of  glutathione  and the absence  of significant differences  in 

the level of malondialdehyde compared with the control group after 

exercise. 

     The  group  that  taking  the  players  to  olive  oil  led  to  a 

significant    increase  in the  level  of  glutathione  and  

significant  decrease  in  total  cholesterol  level  and  the lack  of 

 significant  differences  in  the  level  of  malondialdehyde  

compared  with  the  control  group  after  exercise. 

     But  the  intake  of  vitamin  E  has  led  to   a significant  

decrease  in   the  level   of  glucose  and  total  cholesterol  while 

 not  lead  to  significant  differences in  levels and glutathione, 

malondialdehyde compared with the control group after exercise 

     The results of  this study  reveal  the  important  role   of  

olive  oil  as  a strong  anti-oxidant  to reduce the harmful effects 

of  free radicals  and  oxidative  stress  suffered by soccer  players 

 during  strong  exercise. 

 

 

 

 

 

 

 

 8128( 2العدد) -(.الدراسات العلمية المجلد) -مجلة جامعة كركوك 
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