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 النشاط البدني والجذور الحرةالنشاط البدني والجذور الحرة
من المعلوم أن عمليات إنتاج الطاقة الهوائية في الجسم تنتهي بمرحلة تسمى عملية النقل 
اإللكتروني )أي نقل اإللكترونات من حامل إلى آخر(، حيث يتم فيها اختزال األكسجين في 

ظمى من األكسجين . وبالرغم من أن الغالبية الع)O22Hالميتوكوندريا ليعطي جزيئين ماء )
المستنشق ينتهي به المطاف خالل تلك العمليات إلى جزيء ماء، إال أن إحدى عمليات اختزال 

(. هذا السوبر أوكسيد الذي Superoxideإلكترونات األكسجين قد تُنتج ما يسمى سوبر أوكسيد )
روتون ليعطي ( يمكن له االتحاد مع إلكترون آخر وبFree radicalُيعرف أيضًا بالجذر الحر )

الذي يمكن أن يتحول أيضًا إلى جذر حر يسمى جذر  (H2O2مركب بيروكسيد الهيدروجين )
 هيدروكسايل.

ومن المعروف أن الجسم ينتج إنزيمات مضادة لألكسدة ُتخلص الخاليا والميتوكوندريا من الجذور 
، وكذلك إنزيم سوبر الحرة، مثل إنزيم جلوتاثيون بيروكسيديز الذي يحتوي على عنصر السيلينيوم

ومن مضادات األكسدة الموجودة في الجسم فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين  أوكسيد ديسميوتيز.
هـ وبعض المعادن مثل عناصر السيلينيوم والزنك والمنجنيز والنحاس. ويؤدي تناول األطعمة 

فالفونيودات والبولي الغنية بمضادات األكسدة التي تحتوي على الفيتامينات المضادة لألكسدة وال
فيوالت والليكوبينات إلى تدعيم النظام المضادة لألكسدة الموجود في الجسم، ولهذا تكمن أهمية 

 تناول الفواكه والخضار بكميات كافية وبصورة منتظمة. 

وفي األحوال االعتيادية فإن الجسم يقوم بالموازنة بين معدل إنتاج العوامل المؤكسدة )الجذور 
لعوامل المضادة لألكسدة حتى يكون هناك اتزان في الجسم، لكن عند فشل الجسم في الحرة( وا

إحداث هذه الموازنة وبالتالي زيادة الجذور الحرة عن قدرة الجسم على مكافحتها، فتحدث حالة 
خاصة إذا تزامن ذلك  (،Oxidative stressإجهاد في الجسم ناتجة عن تزايد العوامل المؤكسدة )

امل مؤكسدة خارجية مثل تلوث الهواء الخارجي، وزيادة األوزون )في الجو المحيط مع وجود عو 
وليس في طبقات الجو العليا(، والتدخين، وما شابه ذلك. وتؤدي عملية اإلجهاد تلك الناجمة عن 
تزايد الجذور الحرة في الجسم إلى التأثير سلبًا على بروتينات الجسم وعلى جزيئات األحماض 

ر المشبعة، مما يؤدي في النهاية إلى اإلصابة بالعديد من األمراض مثل السرطانات الدهنية غي
 وأمراض القلب والشيخوخة المبكرة.

 لكن ماذا يحدث خالل النشاط البدني؟لكن ماذا يحدث خالل النشاط البدني؟ 

من المتوقع نظريًا زيادة تّكون السوبر أوكسيدات والبيروكسيدات وجذور الهيدروكسايل من جراء 
لطاقة الهوائية أثناء الجهد البدني، فاستهالك األكسجين أثناء النشاط ازدياد نشاط عمليات إنتاج ا

البدني المرتفع الشدة يزداد بمعدل عشرة أضعاف على األقل مقارنة بالراحة، وليس العضالت 
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أثناء الجهد البدني الجهة الوحيدة التي تُنتج الجذور الحرة، بل أن كريات الدم البيضاء تقوم 
غير  (،ROSات األكسجين ذات القابلية الشديدة للتفاعل والمسماة اختصارًا )بدورها بإنتاج مركب

أن تأثير إنتاج مركبات األكسجين من كريات الدم البيضاء يتضاءل بشكل ملحوظ لدى 
 األشخاص المتدربين نتيجة لزيادة مضادات األكسدة في كريات الدم البيضاء بعد التدريب البدني. 

ث إلى أن تحسن اللياقة البدنية من جراء ممارسة النشاط البدني بانتظام وتشير معظم نتائج البحو 
يقود عمومًا إلى تحسن قدرة الجسم على إنتاج مضادات األكسدة. والجدير باإلشارة أيضًا أن 
ممارسة النشاط البدني من قبل األشخاص البدناء تؤدي إلى إنتاج مستويات عالية من 

( مقارنة بغير البدناء، وهذه المنتجات ُتعد من Lipid peroxidationالبيروكسيدات الدهنية )
 العوامل المؤكسدة. 

وتفيد دراسة من جامعة فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية أن ممارسة تمرينات رفع األثقال 
بغرض تقوية العضالت بمعدل ثالث مرات في األسبوع لمدة ستة أشهر لدى كبار السن قد أدت 

(. لقد بينت نتائج الدراسة Free radicalsدالت تكون الجذور الحرة في الدم )إلى انخفاض مع
أيضًا أن هذه الفوائد ال تقتصر على التمرينات المرتفعة الشدة فقط، بل يمكن الحصول عليها 
حتى وإن كانت شدة تمرينات رفع األثقال منخفضة. ولقد كان االعتقاد السائد قبل نتائج هذه 

ينات الهوائية المرتفعة الشدة إلى حد ما هي التي تؤدي فقط إلى خفض معدالت الدراسة أن التمر 
 الجذور الحرة في الدم على المدى الطويل. 

والسؤال: في ظل هذه المعلومات، هل يحتاج الرياضي إلى تناول مضادات األكسدة على هيئة 
 مكمالت غذائية؟

تغذية متوازنة تحتوي على كميات كافية  اإلجابة على ذلك السؤال هي ال، للرياضي الذي يتناول
من الخضروات والفواكه والحبوب، فالبحوث التي أجريت لمعرفة فعالية تناول كميات كبيرة من 
فيتامينات أ و ج على هيئة مكمالت غذائية من قبل الرياضيين المشاركين في الرياضات 

أن هذه المكمالت الغذائية  تشير إلى كم أو أكثر( 011التحملية الشاقة )تصل مسافتها إلى 
فشلت في الحد من ظهور عوامل األكسدة في الجسم من جراء المشاركة في تلك المنافسات 
الرياضية، كما أن تلك المكمالت الغذائية لم تنجح في حماية نظام المناعة لديهم، بل أن 

ى حدوث ضرر استهالك كميات كبيرة من تلك المكمالت الغذائية مع عدم الحاجة لها يؤدي إل
 لجسم الشخص أكثر من حصوله على منفعة.
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