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Rezumat 
Premize. În efortul fizic s-au observat modificări ale metabolismului oxidativ în funcţie de: 

intensitatea şi rezistenţa la efort, gradul de antrenament şi statusul antioxidant. De aceea administra-
rea de antioxidanţi naturali ar putea influenţa favorabil capacitatea de efort fizic, prin diminuarea 
stresului oxidativ indus de efort. 

Obiective. S-a urmărit experimental efectul suplimentării cu Complex Antioxidant (CA) asu-
pra balanţei antioxidanţi/antioxidanţi şi asupra capacităţii de efort. 

Material şi metode. Cercetările au fost efectuate pe trei loturi de şobolani albi, rasa Wistar 
(n=10 animale/lot): lotul I – animale martor sedentare şi suplimentate cu CA; lotul II - animale mar-
tor antrenate la efort; lotul III a cuprins animale antrenate la efort şi suplimentate cu CA. 
Antrenamentul la efort s-a desfăşurat pe parcursul a 28 de zile. Capacitatea aerobă de efort s-a mă-
surat pe baza probei de înot, momentele analizate fiind zilele 1, 7, 14, 21 şi 28. Balanţa oxidanţi/an-
tioxidanţi s-a măsurat pe baza indicatorilor serici malondialdehida (MDA), grupările proteice sulfhi-
dril (SH) şi donorii de hidrogen (DH), momentele analizate fiind zilele 1 şi 28. 

Rezultate. La lotul II se constată creşterea semnificativă a MDA şi scăderi semnificative ale 
SH şi DH, după 28 zile de antrenament. La lotul III se constată scăderi semnificative ale MDA după 
suplimentarea cu Complex Antioxidant şi antrenament timp de 28 zile. Capacitatea aerobă de efort 
creşte semnificativ prin antrenament la loturile II şi III, creşterile fiind mai exprimate la lotul III. 

Concluzii. Complexul Antioxidant scade stresul oxidativ şi îmbunătăţeşte capacitatea de 
efort la animalele antrenate. 

Cuvinte cheie: efort fizic, stres oxidativ, Complex Antioxidant, malondialdehida, grupările 
proteice sulfhidril, donori de hidrogen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


