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 چکیده

نیتروزاتیو احتمالی -تغییرات استرس اکسیداتیو آرژنین بر-اثر مکمل دهی ال بررسی از پژوهش حاضرهدف :  :هدف

  اد در کبد موش بود.ناشی از فعالیت ورزشی ح

 ،گروه کنترل چهارتصادفی به  صورتبه( g701-081موش صحرایی نر با وزن تقریبی )  سر 27 :شناسیروش

آرژنین به  -. التقسیم شد (،E+Argآرژنین )-( و ورزش حاد+مکمل الArgآرژنین ) -(، مکمل الE) ورزش حاد

روز گاواژ شد. برای اعمال فعالیت ورزشی حاد دو  21طی  E+Argو  Argرژیم غذایی به دو گروه  17/1میزان 

ساعت و یا تا رسیدن به واماندگی بر روی تردمیل  0متر بر ثانیه، به مدت 78-08با سرعت  E+Argو  Eگروه 

-جهت محاسبۀ نسبت اکسیدانصورت گرفت.  فعالیت ورزشی حاد ساعت پس از  0برداری مخصوص دویدند. بافت

  FOX-1و FRAPهای اکسیدانی تام، به ترتیب با روشکسیدانی تام و ظرفیت آنتیآنتی اکسیدان، وضعیت ا

آنالیز  آزمونها برای مقایسه میانگینگیری شد. روش گریس اندازهاز . میزان نیتریک اکساید شد گیریاندازه

 .استفاده شد (ANOVA) طرفهیکواریانس 

های کنترل،ورزش حاد، مکمل، مکمل + ورزش حاد به ترتیب وهاکسیدان گرمیانگین باالنس اکسیدان/آنتی :هایافته

آمده است. با وجود بیشتر بودن میانگین گروه کنترل دستبه 50/1±15/1و  13/1±57/1، 07/1±50/1، 35/3±89/2

 دار نیست. همچنین میزان نیتریکدهد این تفاوت معنیهای دیگر، ولی نتایج تحلیل واریانس نشان مینسبت به گروه

-از سه گروه دیگر بیشتر است، اما نتایج تحلیل واریانس نشان می 10/5±20/8میانگین  های گروه کنترل بااکساید موش

 .های گروه کنترل با هر یک از سه گروه آزمایش وجود نداردداری بین میزان نیتریک اکساید موشدهد تفاوت معنی

( و همچنین میزان TAC/TOSآنتی اکسیدان )-داننسبت اکسی ،تحقیق حاضر هاییافتهطبق  :گیرینتیجه

ها تغییر یک از گروهآرژنین در هیچ-دنبال مصرف مکمل ال ساعت پس از ورزش حاد و به 0نیتریک اکساید 

 داری نداشت.معنی
ال  آنتی اکسیدان، نیتریک اکساید،-نیتروزاتیو، باالنس اکسیدان-فعالیت ورزشی حاد، استرس اکسیداتیو واژگان کلیدی:

 .آرژنین
 

. دانشجوی دکتری 3. استاد دانشگاه اصفهان، 2. دانشیار دانشگاه اصفهان، 7. کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، 0

 . تکنسین دامپزشکی9بیوتکنولوژی دارویی، 

 kazemimasume@gmail.comنشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول: *
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 مقدمه
 اما سودمندی است آثار دارای ورزش اگرچه

 موجب آسیب تواندمی)حاد( شدیدورزش 

 در درگیر عضالت اسکلتی به مورفولوژیکی

آسیب بافتی  .دیگر شود هایارگانو  فعالیت

ناشی از ورزش حاد یا مزمن از آسیب فیبری 

سلولی منتهی تحت به آسیب  توجهیقابل

ت از استرس آسیبی ممکن اس . چنینشودمی

اکسیژن فعال  هایگونهاکسیداتیو ناشی از 

(ROS باشد، که بسته به نوع اندام یا بافت و )

مختلف  هایپاسخ زادرون اکسیدانیآنتیسطح 

افزایش سطح پراکسیداسیون  .آوردمی وجود به

لیپیدی پس از ورزش با حداکثر سرعت دویدن 

خون ورزشکاران سرعتی و در  هاینمونهدر 

پس از حداکثر سرعت  هاموشاسکلتی  عضله

 .(77)اند شدهشناسایی دویدن و ورزش حاد

رادیکال آزاد اتم یا مولکولی است که با داشتن 

یک یا چند الکترون جفت نشده و قابلیت تکثیر 

 هایبافت، توانایی آسیب به هاسلولدر بیشتر 

نوع ورزش، شدت و طول  .(2)مختلف را دارد 

مورد آزمایش،  هاینمونهمدت آن، و همچنین 

را تحت  اکسایش سلولیمیزان  تواندمیهمه 

 هایگونه ازحدبیش. تولید (07)قرار دهند  تأثیر

 درواقع 0(RONS) فعال اکسیژن و نیتروژن

، هامحرکقرار گرفتن در معرض انواع از  تواندمی

 هایورزشجسمانی مانند  هایاسترساز جمله، 

حاد، و همچنین مصرف و  هوازیبیهوازی و 

تولید  .(00)پردازش انرژی در بدن، ایجاد شود 

RONS حاد  نیتروزاتیو-و استرس اکسیداتیو

از طریق چند مسیر، در پاسخ به ورزش  تواندمی

                                                           

1. Reactive Oxygen and Nitrogen 

Species 

 

حاد ر  دهد. این موارد شامل تنفس 

میتوکندریایی )نشت الکترون از زنجیره انتقال 

الکترون و تولید متعاقب رادیکال  سوپراکسید(، 

متابولیسم پروستانوئید، خود اکسیداسیونی 

  NADPHها، و فعالیت آنزیمیکاتکوالمین

. افزایش باشندمیاکسیداز و گزانتین اکسیداز 

طی ورزش و همچنین به  RONSاولیه در 

به تولید ثانویه  تواندمیدنبال توقف آن، 

 .(07)های اضافی منجر شود پراکسیدان

بدن ترکیبات  اکسیدانیآنتیسیستم دفاع  

سوپر اکسید  هایآنزیممختلف آنزیمی)

، Eدیسموتاز، کاتاالز و ...( و غیر آنزیمی)ویتامین 

C  وA که در پیشگیری و یا  شودمی( را شامل

، پس از فعالیت بدنی هاآسیبکاهش فشارها و 

نقش دارد. هر یک از این ترکیبات 

و دارند  فردیمنحصربه، نقش اکسیدانیآنتی

 اکسیدانیآنتیتحت عنوان ظرفیت  هاآنبرآیند 

. کاهش (0) شودمیبدن نامیده  7(TACتام )

 ROS، محافظت در برابر اکسیدانیآنتیظرفیت 

و از طریق آسیب  کندمیرا مختل RNS و 

 DNAها، ، میتوکندریهاسلولرسیدن به دیواره 

عملکردی، اختالل در سلول، و  هایپروتئینو 

یا مرگ سلول را ممکن است 2حتی آپوپتوزیس

پستانداران  هایسلول .(05)در پی داشته باشد 

به هر دو سیستم آنزیمی و غیر آنزیمی مجهز 

را حذف   RONSهستند و بدین طریق،

 هایآنزیم. آسیب با کاهش فعالیت کنندمی

آزاد  هایرادیکالجاذب  عنوانبه، اکسیدانآنتی

 شودمیدر وضعیت استرس اکسیداتیو، ایجاد 

نیتروزاتیو  زمانی  -استرس اکسیداتیو. (71)

                                                           

2. Total Antioxidant Capacity 

3. Apoptosis 
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که یک عدم تعادل در دفاع  افتدمیاتفاق 

و  ROSبا توجه به افزایش تولید  اکسیدانیآنتی

RNS  وجود داشته باشد که ممکن است با

در بدن و کاهش  اکسیدانآنتیکاهش غلظت 

 .(05)ایجاد شود  اکسیدانآنتی هایآنزیمفعالیت 

کند، این اساس تئوری هورمز عمل می ورزش بر

های بیولوژیک به کند سیستمتئوری ادعا می

پاسخ، با  -ای شکل دوزشکل یک منحنی زنگوله

در معرض قرارگیری مواد شیمیایی، مواد سمی و 

دهد. یعنی عدم ورزش و فعالیت تابش پاسخ می

اثرات مخربی به همراه داشته و یا تمرین شدید 

برعکس تمرین منظم اثرات سودمندی در پی 

اساس تئوری  های واکنشی برخواهد داشت. گونه

کنند. اگرچه سطوح باالی هورمز عمل می

های سلولی های آزاد موجب آسیب مؤلفهرادیکال

ها، شوند، اما سطوح متوسط تا پایین اکسایشمی

مانند کنترل چندین نقش تنظیمی در سلول 

دهی سلولی دارد. از بیان ژنی و تنظیم مسیر پیام

اساس تئوری  های واکنشی که برترین گونهمهم

باشد می 0کند نیتریک اکسایدهورمز عمل می

(7.) 

NO  هایزمینه ترینگستردهو  ترینمهمیکی از 

منجر به کاهش یا  تواندمی RNS  مطالعه مورد

ری از ترکیبات اکسایش شده و در نتیجه یک س

نیتروژن  هایگونه عنوانبهکه در مجموع 

ایجاد کند. شوند، میخوانده  پذیرواکنش

غلظت آن از حد طبیعی باالتر رود،  کهچنان

فعالیت،  محدودکنندهیک عامل  عنوانبه احتماالً

 قرار دهد تأثیرعملکرد ورزشی را تحت  تواندمی

(70 ,72) . 

نیمه ضروری است که  ایاسیدآمینهآرژنین -ال

بسته به مرحله رشد و وضعیت سالمتی فرد 

                                                           

1. Nitric oxide(NO) 

 پیش ماده برای عنوانبه.  باشدمیضروری 

کراتین است، که نقش مهمی در متابولیسم 

. (73)کند میبازی  اعصاب وانرژی عضالنی 

به آرژنین برای سنتز  نیتریک اکساید سنتتاز

NO  تغییرات غلظت آرژنین، (2)نیاز دارد .

 تأثیررا تحت  NOممکن است  تولید و فعالیت 

که یک  انددادهبرخی مطالعات نشان قرار دهد.

 طوربهآرژنین -رژیم با مکمل دهی ال

استرس اکسیداتیو قلبی و ریوی در  توجهیقابل

صحرایی  هایشموطول ورزشی درمانده ساز در 

از  .(06, 02) دهدمیرا کاهش SD 7جوان 

 هایغلظتدر  NOطرفی با توجه به آثار مخرب 

بر اثر تمرین ، احتمال دارد  تولیدشده NOباال، 

، 2بزند) آثار سیتوتوکسیکبه سلول صدمه 

 دانیممینیتریک اکساید( زیرا 3سیتواستاتیک

در  NOعالوه بر آثار فیزیولوژیکی مفیدی که 

غلظت آن از حد طبیعی  کهچنانبدن دارد، 

یک عامل  عنوانبه احتماالًباالتر رود، 

عملکرد ورزشی را  تواندمیفعالیت،  محدودکننده

افزایش بیش از  قرار دهد. برای مثال، تأثیرتحت 

مانع از مصرف اکسیژن و متعاقب آن  NOحد 

 .(3)شود میکاهش ظرفیت هوازی 

-افزایش استرس اکسیداتیو در این راستا

نیتروزاتیو با مکمل دهی ال آرژنین، در 

، در (02) دارای مشکل کلیوی هایموش

و  کاهش تولید نیتریک اکسایدای دیگر مطالعه

گیری در مکمل آسیب اکسایشی حاصل از آن

یک جلسه تمرین اکسیدانی به دنبال آنتی

در مردان تمرین نکرده  ایدایرهمقاومتی 

 .(9)شده است گزارش

                                                           

2. Sprague-Dawley 
 . اثر سمی روی سلول2

 . مانع تولیدمثل سلول3
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به اعتقاد متخصصین تعادل مناسب بین 

برای سالمتی  هااکسیدانآنتیآزاد و  هایرادیکال

بنابراین، این . (07) و فعالیت بهینه الزم است

آرژنین ممکن -که مکمل المطرح است فرضیه 

نیتروزاتیو احتمالی -استرس اکسیداتیو است

قرار  تأثیرناشی از ورزش وامانده ساز را تحت 

از فعالیت  تأثیرپذیرمهم  هایبافتداده و یا بر 

ورزشی حاد، چون کبد اثر داشته باشد. در این 

آرژنین -که آیا مکمل ال کنیممیتحقیق، بررسی 

که  نیتروزاتیو-اکسیداتیو احتمالی آسیب تواندمی

در بافت کبدی به علت ورزش وامانده ساز در 

قرار  تأثیرموش ممکن است ر   دهد، تحت 

 .دهد
 

 پژوهش روش
با وزن تقریبی   ایهفته 2 -3سر موش  27

گرم خریداری شد. جامعه تحقیق را  701-081

تشکیل   0صحرایی نر نژاد ویستار هایموش

دانشکده داروسازی  خانه که از حیوان دادندمی

 هاموش. شدگاه علوم پزشکی اصفهان تهیه دانش

در النه حیوانات دانشکده داروسازی، تحت 

 07ساعت روشنایی،  07شرایط کنترل شده نور)

( و گرادسانتیدرجه  72±0ساعت تاریکی(، دما )

مخصوص  هایقفسدرصد( در  91±2رطوبت )

آزادانه به آب و غذای  هاموشنگهداری شدند. 

تند و در سرتاسر دوره استاندارد دسترسی داش

 .شدندمیتحقیق، توسط یک کارشناس جابجا 

گروه،  به  3صحرایی به  هایموشپس از تقسیم 

روز به  21مکمل و مکمل+ ورزش طی  هایگروه

آرژنین -رژیم غذای روزانه مکمل ال %7میزان 

-غذایی هایمکمل)محصول شرکت داروسازی و 

س جهت کنترل استر .گاواژ شدحیاتی کارن( 

                                                           

1. Wistar 

دو گروه دیگر  هایموشوارده از طریق گاواژ به 

دو هفته قبل  .شدمیروز آب گاواژ  21طی این 

روز  7 هاگروهتمامی  هایموشاز روز آزمایش، 

متر در  08 سرعتدقیقه با  09در هفته به مدت 

دقیقه در هر روز بر روی نوار گردان مخصوص 

، برای وادار کردن دویدندمیهای صحرایی موش

یوان به دویدن، از شوک الکتریکی خفیف در ح

این دو . شدمیقسمت انتهایی نوارگردان استفاده 

هفته تمرین برای این منظور طراحی شد که 

آن آشنا  روی برها با تردمیل و دویدن موش

پلی کربنات شفاف  هایقفسحیوانات در شوند. 

ورزش  هایگروهدر نهایت  .شدندمینگهداری 

رزش حاد در روز آزمایش نهایی، حاد و مکمل +و

 0متر در دقیقه برای  08-78با شدت تمرینی 

ساعت و یا تا رسیدن به واماندگی بر روی 

تردمیل دویدند. مالک خستگی عدم توان موش 

در حفظ قامت در مسیر مستقیم و ادامه دویدن 

یک  .(09)با سرعت تردمیل )عقب نماندن( بود 

ها از طریق ، موش(77)انجام کار ساعت پس از 

 شدند. هوشبی، (03) استنشاق ماده اتر

 بافت کبد  گیرینمونه

 2-3ی، برشی به طول پس از تائید بیهوش

در ناحیه شکم جانور ایجاد شد، پس  مترسانتی

پوست، قسمتی از بافت کبد جدا شد  کردن بازاز 

نگهداری بافت، بر روی و داخل ظرف مخصوص 

جهت هموژن  شدهآمادهیخ قرار داده شد. بافت 

پس از شستشوی منتقل شد.   -71به یخچال 

و  جداشده از آن ایتکهبافت با سرم فیزیولوژی، 

به ترتیب از فسفات بافر و بافت  0به  3به نسبت 

کبد جهت هموژن استفاده شد. با استفاده از 

)پرل(، طی یک دقیقه  ایشیشه گویچۀتعدادی 

بافت آماده  ،MS-100 هموژنایزر با استفاده از 

. شد



 5        4جلد پنجم، شماره ، 4931ابستان بهار و ت، سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دوفصلنامه...       ویداتیبر استرس اکس نیآرژن-اثر ال 

 

سرد شدند؛  کامالًمیکروتیوب ها با استفاده از یخ 

ژ یخچال دار به توسط سانتریفیوو در نهایت 

با  گرادسانتیدرجه  3دقیقه، در دمای  09مدت 

سانتریفوژ شدند. سوپرناتانت،  rpm02111دور 

میزان  گیریاندازهبا سمپلر برداشته شد و جهت 

تمامی  هاگیریاندازهپروتئین بافتی و سایر 

منتقل  -71به یخچال  شدهآماده هاینمونه

 شدند.

 

 گیریزهاندا: برای  TOS نحوه سنجش

TOS 01به روش-FOX 1، معرف-FOX ،

میکروموالر، آمونیوم فروس  011زایلینول ارینج 

 011میکروموالر، سوربیتول  791سولفات 

میلی موالر  79میکروموالر، و اسید سولفوریک 

میکرولیتر از نمونه در یک  91تهیه گردید. 

 591میلی لیتر  به  9/0میکروتیوب اپندورف 

افزوده و ورتکس  FOX-1ف میکرولیتر از معر

درجه  31دقیقه در انکوباتور  21شد و برای 

( انکوبه گردید. جذب 7CO)بدون  گرادسانتی

نانومتر توسط اسپکتروفتومتر،  981در  هانمونه

 (. شودمی رنگتیره هانمونهخوانده شد )

بر اساس 7FRAPروش  :TACنحوه سنجش 

فریک( ) Fe+3 هاییونتوانایی پالسما در احیای 

استوار  TPTZای به نام در حضور ماده Fe+2به 

کمپلکس آبی  TPTZ-2+Feاست و کمپلکس 

 nm 952 موجطولرنگ با ماکزیمم جذب در 

سرم یا  احیاکنندگیاست که میزان قدرت 

پالسما از طریق افزایش غلظت کمپلکس فوق 

توسط دستگاه اسپکتروفتومتر را به دست 

 (.01) دهدمی

                                                           

1. Ferrous ion oxidation xylenolorange 

version 1 
2. Ferric reducing ability of plasma 

یزان نیتریک اکساید در کبد: م گیریاندازه

نیتریک اکساید،  عمرنیمهبه دلیل کوتاه بودن 

مشکل است، لذا  نسبتاًمستقیم آن  گیریاندازه

آن با استفاده متابولیت های  گیریاندازه

. این سنجش تخمین گیردمیپایدارش صورت 

از برون ده نیتریک اکساید در  اطمینانیقابل

. همبستگی دآورمیفراهم  in vivoمحیط 

و  زادرونباالیی بین تولید نیتریک اکساید 

( در سرم، پالسما NOسطوح نیتریت/نیترات )

 ترینرایجو  ترینسادهاست.  شدهگزارشو ادرار 

روش رنگ سنجی  هاآنیوناین  گیریاندازهروش 

. اساس این باشدمی2بر مبنای واکنش گریس

یک  3سیونواکنش تشکیل رنگ از دی آزوتا

سولفانامید به کمک نیتریت در محیط اسیدی و 

سپس کنژگاسیون آن با یک آمین آروماتیک 

-NEDD (ethylenediamineN-1مثل 

(naphthyl) )(8)باشد می . 

 آماری هایروش

،  توزیع SPSS افزارنرمبه  هادادهپس از ورود  

 ویلک -شاپیروبه وسیله آزمون  هادادهطبیعی 

بررسی شد. میانگین و انحراف معیار هر یک از 

بیوشیمیایی محاسبه و نتایج مربوط  هایشاخص

با استفاده از تحلیل واریانس تک راهه  بین 

،   ≥19/1P ریدامعنیمذکور در سطح  هایگروه

 .مورد مقایسه قرار گرفت

 های پژوهشیافته
اطالعات آماری مربوط به میزان  0در جدول

های در گروه TOS/TACنیتریک اکساید و نسبت 

کنترل، ورزش حاد، مکمل و مکمل+ورزش 

شده است. صورت میانگین و انحراف معیار ارائهبه

-دهد که نسبت اکسیداننتایج حاصل نشان می

                                                           

3. Griess 

4. Diazotization 
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 0کسیدان و همچنین میزان نیتریک اکساید آنتی ا

دنبال مصرف مکمل  ساعت پس از ورزش حاد و به

داری ها تغییر معنییک از گروهآرژنین در هیچ-ال

 .نداشت

 
 

اکسیدان و کراتین کیناز در کبد موش نر به دنبال آرژنین بر میزان نیتریک اکساید، اکسیدان/آنتی-اثر ال .1 جدول

 فعالیت ورزشی حاد

 مکمل+ورزش حاد مکمل ورزش حاد کنترل متغیر

 00/3±22/0 85/2±36/0 02/3±19/0 10/5±20/8 01-9×گرمنیتریک اکساید میکرومول/میلی

 50/1±15/1 57/1±13/1 50/1±07/1 89/2±35/3 گرممیلی مول/میلی اکسیداناکسیدان/آنتی

 
 

 اکسیداناکسیدان/آنتی ،راهه متغیرهای  نیتریک اکسایدتحلیل واریانس یک. 1جدول 

 داری سطح معنی F آماره آزمون متغیر
 15/1 308/2 نیتریک اکساید

810/7 اکسیداناکسیدان/آنتی  032/1  

 

 گیریبحث و نتیجه
-در مطالعه حاضر، با یک دوره مکمل دهی ال

در اندازه نسبت  داریمعنیآرژنین تغییر 

، کبد نیتریتو میزان  اکسیدانآنتیاکسیدان به 

یک ساعت پس از فعالیت ورزشی حاد، در 

 مشاهده نشد.  موردمطالعه هایگروهاز  یکهیچ

تر بیان شد، در حالی که طور که پیشهمان

تمرین ورزشی منظم موجب کاهش آسیب 

شود، یک وهله فعالیت ورزشی که اکسایشی می

زمان کافی برخوردار باشد موجب از شدت و مدت

لولی مانند لیپیدها، های سمولکول آسیب ماکرو

شود. با این ها و ساختارهای ژنومی میپروتئین

که چه عامل یا عواملی باعث حال، در مورد این

کاهش آسیب اکسایشی ناشی از تمرین ورزشی 

شود دو فرض مطرح است که یکی به افزایش می

های نیتروژن و اکسیژن کارآمدی برداشت گونه

نین بیان پردازد. در این فرض چواکنشی می

شود که تمرین ورزشی از طریق تنظیم می

های ضد اکسایشی، موجب افزایشی آنزیم

های رادیکالی از محیط عمل برداشت گونه

شود. تمرین ورزشی حاد)تمرین برای یک می

دوره زمانی محدود( و مزمن )چندین سال 

تمرین منظم( هر دو موجب تنظیم افزایشی 

های ها و بخشهای ضد اکسایشی در سلولآنزیم

شوند. پیام اولیه که موجب تغییر مختلف بدن می

شود، از وهله فعالیت مدت میو تعدیل طوالنی

اساس این  گیرد. برورزشی منفرد نشأت می

فرض فشار اکسایشی ناشی از هر وهله مجزای 

سازی عوامل فعالیت ورزشی، از طریق فعال

های ضد رونویسی موجب تنظیم افزایشی آنزیم

(. با توجه به این توضیحات 7شود) کسایش میا

اساس اصل هورمز که یک جلسه فعالیت  و بر

ورزشی حاد، موجب استرس اکسیداتیو حاد 

شود، و نتیجه آن تقویت سیستم دفاعی بوده می

تغییر باالنس اکسیدان/ توان عدم(، می0است )
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اکسیدان را به افزایش یکی در مقابل دیگری آنتی

 نسبت داد.

دنبال  ، به(77) پائوال و همکارانر پژوهش د

-گزارش استرس اکسیداتیو رغمورزش حاد، علی

نیتروزاتیو با افزایش میزان نیتریت و 

های مختلف بافتپراکسیداسیون لیپیدی در 

به ورزش  هااندامکبد، عضله و مغز، زمان پاسخ 

افزایش چراکه  .اندکردهحاد را متفاوت اعالم 

 0ساعت و در عضله  8 میزان نیتریک در کبد

شده گزارشپس از فعالیت ورزشی حاد  ساعت

باشد. است. که با نتایج پژوهش حاضر همسو نمی

عدم همسویی با نتایج پژوهش حاضر احتماالً 

برداری مربوط تواند به زمان متفاوت نمونهمی

 باشد.
از طرفی ممکن است مسیر مهار و یا سرکوب 

فعال شده باشد.  NOتوسط  0گزانتین اکسیداز

XO تواند است که می 7ووپروتئینیک متالوفال

منجر به تولید سوپراکسید و هیدروژن پراکسید 

عنوان مکانیسم اصلی تولید رادیکال شود و به

آزاد در برخی شرایط مانند تمرین ورزشی حاد یا 

باشد. کاهش گزانتین اکسیداز، هوازی میبی

های احتماالً به کاهش مکانیسم تولید رادیکال

خی تحقیقات کاهش میزان آزاد منجر شود. بر

XO اکسیدانی های آنتیو افزایش برخی آنزیم

. (03)اند آرژنین را گزارش کرده-با مصرف ال

( شاید 7107یم و همکاران )زطبق گزارش ک

را به خاصیت  NOتغییر و یا کاهش بتوان عدم

اکسیدانی و مصرفش در این زمینه نسبت آنتی

 . (08)داد 

آرژنین را -با مصرف ال NOتغییر همچنین عدم

توان به تفاوت در میزان دوز مصرفی و آرژنین می

                                                           

1. Xanthine oxidase(xo) 

2. Metalloflavoprotein 

توأم با رژیم غذایی و طول دوره مکمل دهی 

آرژنین مصرفی -مربوط دانست؛ احتماالً مقدار ال

در شرایط محیط زنده دارای آستانه باشد، 

که مقدار باال امکان جذب و انتقال طوریبه

ی انتقالی را به داخل سلول ندهد و در هاسیستم

مقدار پایین آن، به علت زیر آستانه بودن فعالیت 

آرژنین، با کاهش سوبسترا، نتواند تأثیر -ال

 .(3)ایجاد کند  NOمناسبی در تولید 

های پژوهش حاضر، یک دوره مکمل طبق یافته

داری در گونه تغییر معنیآرژنین هیچ-دهی ال

اکسیدانی تام و میزان میزان ظرفیت آنتی

نیتریک اکساید ایجاد نکرد؛ به عبارتی افزایش یا 

ساعت  0نیتروزاتیو -کاهش استرس اکسیداتیو

بال یک دوره پس از فعالیت ورزشی حاد به دن

آرژنین در کبد تایید نشد. به -مکمل دهی ال

نظر انجام تحقیقاتی مشابه، در جهت تعیین 

-تغییرات احتمالی در استرس اکسیداتیو

 نیتروزاتیو ضروری باشد.

 تشکر و قدردانی

وسیله از مسئوالن محترم دانشکده بدین

داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در 

اجرای این پژوهش نقش  هموار کردن مسیر

بسزایی داشتند و همچنین شرکت داروسازی و 

حیاتی کارن،  صمیمانه تشکر -های غذاییمکمل

 .نماییممی
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Abstract 

Aim: The aim of the present investigation is evaluate the effect of L- Arginine 

supplements on the oxidative and nitrosative stress in liver of rats following acute 

exercise on a treadmill. 
Method: Thirty two male Vistar rats (160-210 g) were randomly divided into four 

groups: control (C); L-Arg treatment (Arg); exhaustive exercise (E); and exhaustive 

exercise with L-Arg treatment (E + Arg). E and E+Arg groups performed a 1 hour 

acute running test, or until exhaustion on a treadmill (16-26 m/min) and Arg and 

E+Arg groups treated orally with the L-Arg (2% diet, for 30 days). Sampling was 

performed 1 hour after exercise. Nitric oxide production was evaluated by 

measuring nitrite formation, using Griess reagent. oxidant-Antioxidant’s ratio was 

measured as TOS/ TAC levels.  

Results: According to the means of the oxidant-antioxidant’s balance 

(E)=0.91±0.12, (SC+Arg)=0.92 0.04 and (E+Arg)=0.91±0.09, TOS/TAC decreased 

in (E), (SC+Arg) and (E+Arg) groups compared with control group (SC); however, 

this decrease was not significant. And the results showed nitric oxide in (SC) group 

(mean=9.01 6.31 ) was more than other groups, but there was no significant change 

in there. 
Conclusion: The results of the present study didn’t show existence of oxidative-

nitrosative stress and supplementation effect in muscle 1 h after acute exercise. 

Keywords: Acute exercise, Oxidative-nitrosative stress, Oxidant-Antioxidant’s ratio,  

Nitric oxide, L- Arginine. 
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