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Abstract
Introduction: The aim of the present study was to evaluate the effect of exercise training and L-arginine
supplementation on oxidative stress and systolic ventricular function in rats with myocardial infarction (MI).
Methods: Four weeks after the surgically-induced MI, 40 male Wistar rats were randomly assigned to the following
4 groups (n=10): MI-sedentary control (Sed); MI-exercise (Ex); MI-sedentary+L-arginine (Sed+LA); and MIexercise+L-arginine (Ex+LA). The Ex and Ex+LA groups ran for 10 weeks on treadmill. Rats in the L-arginine-treated
groups drank water containing 4% L-arginine. Before and after the training program, all subjects underwent resting
echocardiography. Also catalase, glutathione peroxidase, malondialdehyde and myeloperoxidase were measured.
Results: cardiac output, stroke volume and fractional shortening in Ex and Ex+LA groups were significantly
increased compared to the Sed group. Cardiac systolic function in Ex+LA group was significantly greater than in Ex
group. Infarct size was insignificantly reduced in response to exercise. Also, glutathione peroxidase activity was
increased while malondialdehyde showed a decrease in response to exercise training, but no effect on myeloperoxidase
and catalase was noted. There was no difference in enzyme activity between the training groups.
Conclusion: Exercise training increased LV systolic function by decreasing oxidative stress and increasing
antioxidant defense system in rats with myocardial infarction. It appears that L-arginine improves left ventricular
function, but has no effect on oxidative stress indices.
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بطن چپ در موشهای با انفارکتوس قلبی
*1

کمال رنجبر ،1افشین نظری ،2فرزاد ناظم
 .1گروه فیزیولوژی ورزش ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بو علی سینا ،همدان
 .2گروه فیزیولوژی ،مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم آباد
دریافت 23 :تیر 93

پذیرش 16 :شهریور 93

چكيده
مقدمه :هدف از این مطالعه تاثیر تمرینات ورزشی همراه با مصرف مکمل ال -آرژنین بر استرس اکسیداتیو و عملکرد سیستولیک در بافتت للبتی متوشهتای صتحرایی بتا
یباشد.
انفارکتوس للبی م 
روش ها 40 :سر موش صحرایی نر ویستار ،چهار هفته بعد از انفارکتوس للبی به صورت کامالً تصادفی در چهار گروه کنترل ( ،)n=10 ،Sedگروه ال-آرژنتین (،Sed+LA
 ،)n=10گروه تمرینی ( )n=10 ،Exو گروه تمرینی همراه با مصرف مکمل ال-آرژنین ( )n=10 ، Ex+LAتقسیمبندی شدند .گتروه  Exو گتروه  Ex+LAبته متدت  10هفتته
فعالیت هوازی دویدن بر روی تردمیل را انجتام دادنتد .همینتین ال-آرژنتین بته صتورت محلتول در آ ( )%4در اختیتار آزمتودنیهتا لترار گرفتت .لبتل و بعتد از دوره تمرینتی
اکوکاردیوگرافی از آزمودنیها به عمل آمد .میزان آنزیمهای گلوتاتیون پراکسیداز ،کاتالز ،مالون دیآلدهید و میلوپراکسیداز مورد اندازهگیری لرار گرفت.
يافته ها :میزان برونده للب ،حجم ضربهای و درصد کوتاه شدن لیفهای عضالنی در گروههای تمرینی به طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش پیدا کترد .عملکترد
سیستولیک بطن در گروه تمرین با مصرف مکمل ال-آرژنین بیشتر از گروه تمرینی بود .اندازه ناحیه انفارکتوس در پاسخ به تمرین به صورت غیرمعناداری کاهش یافتت .همینتین
میزان فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در پاسخ به فعالیت بدنی افزایش و میزان مالون دیآلدهید کاهش یافت ،اما تأثیری بر کاتاالز و میلوپراکسیداز نداشت .تفاوتی در فعالیت آنزیمهتا
بین گروههای تمرینی مشاهده نشد.
نتيجه گيري :فعالیت بدنی عملکرد سیستولیک بطن چپ را به وسیله کاهش استرس اکسیداتیو و افزایش سیستم دفاعی آنتیاکسیدانی در موشهتای بتا انفتارکتوس للبتی
بهبود میدهد .همینین به نظر میرسد که ال-آرژنین موجب بهبود عملکرد بطن چپ میشود اما تأثیری بر شاخصهای استرس اکسیداتیو ندارد.
واژههاي كليدي :تمرینات هوازی ،ال-آرژنین ،استرس اکسیداتیو ،انفارکتوس للبی

مقدمه

1

انفارکتوس للبی عامل اصلی مرگ و میر در دنیا متیباشتد
[ .]26مشخصتته بتتارز انفتتارکتوس للبتتی کتتاهش عملکتترد
سیستولیک بطن چپ میباشد .مطالعات لبلی نشان دادنتد کته
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فشار اکسایش نقش مهمی را در پاتوژنز میوکتارد و اختتالالت
عملکردی بطن چپ بعد از انفارکتوس للبی ایفا میکند [.]26
کم خونی نسبی در نواحی انفارکته شده موجب فعال شدن
سیستتتم آنزیمتتی "اگتزانتین اکستتیداز" و  NADPHاکستتیداز
متتیشتتود NADPH .اکستتیداز کتته از gp91phoxو p22phox
تشکیل شده است منابع اصتلی تولیتد کننتده رادیکتال آزاد در
للب انفارکته شده میباشتد [ .]24فعالیتت ایتن سیستتمهتا در
نهایت رادیکالهای سوپراکسید و هیدروژن پراکسیداز را تولیتد
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تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل ال -آرژنین بر استرس اکسیداتیو و عملکرد

تمرینات ورزشی و استرس اکسیداتیو در موشهای با انفارکتوس للبی

447

متسع کننده عروق استت موجتب کتاهش مقاومتت عتروق و
افزایش جریان خون در للب میشود .در همین راستا پراتیمتا و
همکاران ( )2013نشان دادند که ال-آرژنین از طری افتزایش
آنتتزیمهتتای آنتتتیاکستتیدانی ماننتتد کاتتتاالز و کتتاهش تولیتتد
رادیکالهای آزاد موجب کاهش استترس اکستیداتیو متیشتود
[ .]21شدت استرس اکستیداتیو و آستیبهتای ناشتی از آن در
للتتب انفارکتتته شتتده بستتتگی بتته عتتدم تعتتادل بتتین تولیتتد
رادیکالهای آزاد و آنزیمهای آنتی اکسیدانی للب دارد [.]18
در همین راستا نشان داده شده است که تمرینتات ورزشتی
موجب بهبود ظرفیت آنتتی اکستیدانی و کتاهش آستیبهتای
بافتی ناشی از استرس اکسیداتیو میشود .به عالوه نشتان داده
شده است که تمرینات ورزشی عملکترد بطتن چتپ را بهبتود
میبخشند .اما هنوز مشخص نیست که آیا بهبود عملکرد بطن
چپ در پاسخ به فعالیتت ورزشتی ناشتی از بازستازی سیستتم
جاذ رادیکالهای آزاد توسط آنزیمهای موضعی میباشتد یتا
نه؟
بنابراین هدف از این مطالعه تاثیر تمرینات ورزشتی همتراه
با مصرف مکمل ال آرژنتین (بته عنتوان پتیشستاز  )NOبتر
شاخصهای سیستم دفاعی آنتی اکستیدانی کاتتاالز ( )CATو
گلوتاتیون پراکسیداز ( )GPXو شاخصهای استرس اکسیداتیو
میلوپراکسیداز ( )MPOو مالون دی الدهید ( )MDAو ارتبتا
آنهتتا ،بتتا عملکتترد سیستتتولیک بطتتن چتتپ و انتتدازه ناحیتته
انفارکتوس در موشهای با انفارکتوس للبی میباشد.

مواد و روش ها
در این مطالعه از 40سر موش صتحرایی  6تتا  8هفتته ای
( 180-200گرمی) نر ویستار کته از مرکتز تحقیقتات انستتیتو
پاستور خریداری شده بودند ،استفاده شد .موشها در آزمایشگاه
استاندارد جونتدگان (چرخته  12ستاعت روشتنایی -تتاریکی و
درجه حرارت )22±2دسترسی آزادانه به آ و غذا داشتتند .بته
منظور اطمینان از سازگاری موشها با دویدن بر روی تردمیل،
یک هفته لبل از آغاز جراحی موشها سه جلسه (هر جلسه 10
دلیقه و با سرعت  10متر بر دلیقه) تمرین کردند .موشهتایی
که لادر به دویدن بر روی تردمیل نبودند از آزمون خارج شدند.
ابتدا حیوانتات بتا تزریت داختل صتفالی تیوپنتتال ستدیم
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می کند .مطالعات نشان داده اند که انفارکتوس للبتی از طریت
تولید رادیکالهای آزاد منجر به آسیب رساندن به ستلولهتای
میوکتتارد م تیشتتود و در نهایتتت باعتتت اختتتالل در عملکتترد
سیستولیک بطتن چتپ متیشتود .عضتله للبتی در پاستخ بته
رادیکالهای آزاد به دلیل اکسیژن مصرفی باال و سیستم آنتتی
اکسیدانی ضعیف آسیب پذیر متیباشتد[ .]3رادیکتالهتای آزاد
موجتتب اکستتایش چربتتی ،پتتروتئین( DNA ،بتته ویتتژه در
میتوکندری) و هم چنین غیر فعتال شتدن آنتزیم و اختتالل در
غشا زیستی میشوند .رادیکتالهتای آزاد متیتواننتد از طریت
آسیب به لیزوزم ها و دیواره آنها باعت فعال شدن آنزیمهتای
غیر فعال و تخریتب ستلول متیشتود و در نتیجته بستیاری از
اعمال حیاتی سلول تحت تاثیر لرار میگیترد .ستاختار غشتای
سلولی به نحوی استت کته حتاوی لیهیتدهای غیتر اشتبا بتا
پیوندهای دوگانه بوده و این پیوندها از سوی رادیکالهای آزاد
مورد هجوم لرار میگیرند ،که در نهایتت منجتر بته سستتی و
گسست پیوندهای هیدروژنی میگردد [ .]7بتا گسستتن پیونتد
بین مولکولهای غشا ،آنزیمهای متصل به غشا نیز متعالبتاً از
کار افتاده و فعالیت سلول دچتار اختتالل متیشتود .همینتین
آستتیب بتته  DNAمنجتتر بتته متترگ ستتلول (هتتم از طری ت
آپوپتوسیس و هم نکروز) میشتود و از ایتن طریت منجتر بته
ایجاد اختالل در عملکرد سیستولیک بطن چپ میشود [.]23
از طرفی سلولهای للب دارای دو مکانیسم دفاعی آنزیمی
و غیر آنزیمی بترای بته تعتادل کشتاندن استترس اکستیداتیو
میباشد .سوپر اکسید یکی از مهمترین علل استرس اکسیداتیو
میباشد و سه آنزیم سوپراکسید دیستموتاز ( ،)SODکاتتاالز و
گلوتاتیون پراکسیداز عمدهترین آنزیمهای آنتی اکسیدانی برای
از بین بردن سوپر اکسید و تبدیل آن به هیدروژن پر اکستید و
در نهایت تبدیل به آ و مولکول اکسیژن میباشد .در همتین
راستا در سال  2014نشان داده شتده استت کته در پاستخ بته
انفارکتوس للبی استرس اکسیداتیو همتراه بتا افتزایش میتزان
تولید مالون دی الدهید و کاهش مقدار گلوتتاتیون پراکستیداز،
افزایش مییابد[.]6
همینین گزارش شده استت کته ال-آرژنتین از تیییترات
بطن چپ پس از انفارکتوس للبی محافظت میکنتد .نیتریتک
اکساید ( )NOو رادیکالهای آزاد نقش مهمتی را در تیییترات
بطن چپ پس از انفارکتوس للبی ایفا میکنند NO .کته یتک

رنجبر و همکاران

جلد  ،18شمارة  ،4زمستان 1393

فیزیولوژی و فارماکولوژی
جدول  -1مشخصات موشها در گروههای مختلف

Ex+LA
10

Ex
10

Sed+LA
10

Sed
10

N

6-8

6-8

6-8

6-8

)Age (Week

357±19

364±41

392±31

370±35

1.03±0.20

1.28±0.21

1.35±0.17

1.06±0.14

332±38

321±19

352±24

356±41

0.003±0.001

0.003±0.001

)Body Weight (g
Heart Weight / Body Weight

دادهها به صورت  Mean ± SEMگزارش شده است.

( )50mg/kg ipبیهوش شدند .ناحیته لفسته ستینه آن کتام ً
ال
تراشتتیده شتتده و بتتر روی تختتت جراحتتی لتترار داده شتتد و
 200U/kgههارین تزری گردید .گردن حیوان طوری لرار داده
میشد تا دست یابی به نای برای انتوبه کتردن تستهیل شتود.
بعد از انتوبته کتردن ،حیتوان بته دستتگاه ونتیالتتور ( Small
)Animal Ventilator, Harvard Model 683-USA
متصل گردید .سهس برشی بر روی لفسه سینه در فضای بتین
دندهای چهارم چپ ایجاد کرده تا للتب در معترد دیتد لترار
بگیرد .الزم به ذکر است که در این مرحله باید با دلتت بترش
اعمال میگردید تا به ریه چپ و یا للب آسیبی نرستد .ستهس
پریکارد را به آرامی پاره کرده و نخ سیلک  6/0با دلتت از زیتر
شریان کرونری لدامی نزولی چپ )LAD( 1عبور داده میشتد.
کشیدن و بستن نخ موجب ایستکمی داممتی متیشتد .جهتت
اطمینان از انفارکته شدن موش از ثبت لید  IIالکتروکاردیوگرام
دستگاه پاورلب استفاده شتد ( .)HARVARD - USAدمتای
بدن حیوان در حین عمل جراحی به وسیله پد حرارتی در دامنه
 37±1درجه سانتیگراد حفظ میشد .بعتد از بته هتوش آمتدن
کامل حیوانات در لفس لرار گرفته و آ و غتذا در اختیارشتان
لرار داده شد و به حیوانخانه منتقل میشدند .چهار هفتته پتس
از انفارکتوس للبی موشها وارد پروتکل تمرینی میشدند.
چهار هفته بعد از عمل جراحی ،موشهایی که زنده مانتده
بودند به صورت کامالً تصادفی در چهتار گتروه کنتترل (،Sed
 ،)n=10گروه ال-آرژنین ( ،)n=10 ،Sed+LAگتروه تمرینتی
( ،)n=10 ،Exو گروه تمرینی همتراه بتا مصترف مکمتل ال-
آرژنین ( )n=10 ، Ex+LAتقستیم بنتدی شتدند .مشخصتات

موشها در گروههتای مختلتف در جتدول  1نشتان داده شتده
است .موشهایی که در گروه تمرینی لرار گرفتند چهتار هفتته
پس از انفارکتوس للبتی فعالیتت ختود را بتا دویتدن بتر روی
تردمیل به مدت  10هفته ،هر هفته  5جلسه و هتر جلسته 50
دلیقه با سرعت  17متر بر دلیقه شرو کردنتد .در حتالی کته
گروه کنترل انفارکتوس و گروه ال-آرژنین در طتول کتل دوره
آزمایش هیچ گونه فعالیت ورزشتی نداشتتند .بترای ستازگاری
تدریجی با فعالیت ورزشتی ،جلستات هفتته اول بته متدت 10
دلیقه با سرعت  10متر بر دلیقه بود .مدت و شدت تمرین به
تدریج افزایش پیدا کرد تا به  50دلیقه در جلسه و سترعت 17
متر بر دلیقه رسید (هفته پتنجم) .ایتن شتدت تتا هفتته دهتم
تمرین ثابت ماند [.]15
اندازه گیریهای اکوکاردیوگرافی یتک روز لبتل از شترو
تمرین و یک روز بعد از ده هفتته تمترین بته وستیله دستتگاه
اکوکتاردیوگرافی GE-VIVID-7, Version-5, ( M-Mode
 )USAمجهز به ترانس دیوسر  10MHzو در نمای محور بلند
للب به دست آمد .اندازهگیری و محاسبه پارامترهتای مختلتف
اکوکاردیوگرافی بتر استاس پیشتنهادات انجمتن کتاردیوگرافی
امریکا انجام گرفت و تمام انتدازهگیتریهتا توستط یتک نفتر
متخصص صورت گرفت .انتدازه پایتان دیاستتولی بطتن چتپ
( ،)LVEDdانتدازه پایتان سیستتولی بطتن چتپ (،)LVESd
حجم پایان دیاستتولی بطتن چتپ ( ،)LVEDVحجتم پایتان
سیستتتتولی بطتتتن چتتتپ ( ،)LVESVحجتتتم ضتتتربهای
(] ،)SV=[LVEDV-LVESVدرصد کوتتاه شتدن لیتفهتای
عضالنی (،)FS(%)=[(LVEDd−LVESd)/LVEDd]×100
کسر تخلیه ( )EF=(LVEDV−LVESV)/LVEDVو بترون

1. Left Anterior Descending Coronary Artery

448
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0.003±0.01

0.003±0.002

)Heart Rate (bpm
)Heart Weight (g
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1. Heart Rate
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انفارکته (رنگ پریده) بصورت درصدی از بطتن چتپ انفارکتته
شده ( )IS/LV %محاسبه گردید .ستهس نمونته هتای بافتت
للب ناحیه غیر انفارکته شده در داخل نیتروژن متایع لترار داده
شد .در روز آزمایش ،بافتهای منجمد شده به دلتت تتوزین ،و
به نسبت  1:10در بافر فسفات سالین همتوژنیزه شتده ،ستهس
نمونهها در  14000گرم و  4درجه به مدت  15دلیقه سانتریفوژ
گردیدند.
فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز با استفاده از کیت راندوکس و
به روش برادفورد اندازهگیری شد [ .]4در این روش گلوتتاتیون
پراکسیداز ( )GPxموجود در مایع رویی هموژنتای بافتت للتب
اکسیداستتتیون گلوتتتتاتیون ( )GSHرا بتتته وستتتیله ،کتتتومن
هیدروپراکسید ( )ROOHکاتالیز میکند .در حضور گلوتتاتیون
ردکتاز ( )GRو  ،NADPHگلوتاتیون اکستید شتده ()GSSH
همزمان با اکسایش  NADPHبته  NADP+بته شتکل احیتا
شده آن بر میگردد .در طی این واکنش کاهش میتزان جتذ
در طول موج  340نانومتر اندازهگیری میشود .میتزان فعالیتت
 GPxبتتر حستتب واحتتد بتتر میلتتیگتترم پتتروتئین بتتافتی
( )U/mgProteinثبت شد.
میزان فعالیت آنزیمهتای کاتتاالز در بافتت میوکتارد غیتر
انفارکتوس شده بطن چتپ بتر استاس توانتایی آن در تجزیته
 H2O2به روش  Aebiمورد اندازهگیتری لترار گرفتت [ .]2در
این روش از پراکسید هیدروژن  30 mMبه عنوان سوبستترا و
از بتافر فستتفات  50 mMبتا ( )pH= 7بتته عنتتوان جتتایگزین
سوبسترا در محلول بانک استفاده شد .محلول سنجش محتوی
 2میلی لیتر محلول هموژنای بتافتی و  1میلتی لیتتر محلتول
پراکسید هیدروژن بود .واکنش با افزودن  H2O2شرو شتده و
کتتاهش جتتذ نتتوری توستتط استتهکتروفتومتر در طتتول متتوج
 240nmدر ثانیههای صفر 30 ،و  60یادداشتت گردیتد0/01 .
واحد کاهش جذ نوری به عنوان یک واحد آنزیمی در شرایط
فوق تعریف شد .فعالیت آنزیم بر حستب واحتد بتر میلتیگترم
پروتئین محاسبه گردید.
تعیتتین پراکسیداستتیون لیهیتتد بتترای ارزیتتابی آستیبهتتای
اکسایشی ضروری به نظر میرسد .پراکسیداسیون لیهید منجتر
به تولید مالون دی الدهید ( )MDAمیشود MDA .به عنوان
شاخص پراکسیداسیون لیهید در بافت میوکتارد متورد استتفاده
لرار میگیرد .میزان  MDAدر بافت میوکارد غیر انفتارکتوس
449
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ده للب ( )1HR×SVمورد اندازهگیری لرار گرفته شد .الزم بته
ذکر است که مقادیر به دست آمده سه مرتبه اندازهگیری شدند
و میانگین آنها ثبت گردید.
در گروههایی که ال-آرژنین مصرف میکردند ،به میزان 4
گرم ال-آرژنین (L-Arginine, A5006, Sigma-Aldrich-
 )USAدر هر  100میلی لیتر آ مصترفی متوشهتا کته بته
صورت آزادانه در دسترس آنها لرار داشت ،حل شد [.]20
بالفاصله پتس از انتدازه گیتری اکوکتاردیوگرافی متعالتب
تمرینات ورزش هتوازی (هفتته  14بعتد از انفتارکتوس للبتی)
آزمودنیها با تزری دوز بیشتر تیوپنتال سدیم به صورت داخل
صفالی به طور عمی بیهوش شدند ،سهس  2/5میلتی لیتتر از
محلول اوانس بلو  2 %از ورید فمتورال تزریت شتد تتا ناحیته
ایسکمی (لرمزرنگ) از ناحیه سالم (آبی رنگ) متمایز گردد .در
نهایت تحت بیهوشی عمی  ،للتب حیتوان جتدا شتد .پتس از
شستشو با آ مقطر و جتدا کتردن دهلیزهتا ،ریشته عتروق و
ضمامم اضافی للب ،در داخل فویل آلومینیومی پیییده و تا روز
بعد آنالیز ،داخل فریزر لرار گرفت .پس از خارج کردن للتب از
دستگاه فریزر با کمک لالبهای مدرج ،اندازه برشهای  2میلی
متری از بطن چپ (از لاعده به طرف آپکس) تهیه شد.
ابتدا ظرف محتوی محلتول تترازولیتوم داختل ظترف بتن
ماری تحت دمای  37درجه سیلویوس لترار داده شتد .ستهس
ناحیه ایسکمی به مدت  15-20دلیقه داخل بن ماری غوطهور
گردید .برای رنگ آمیزی مناسب و یکنواخت ،محلول محتتوی
بافت للبی بطور متناو بهم زده شتد .تترازولیتوم بتا عبتور از
دیواره سلولی و واکنش با آنزیمهای دهیتدروژناز درون ستلولی
در بافت ایسکمی (زنده) سبب می شد که این نواحی بته رنتگ
لرمز تیره ایسکمیک متمایل شود .اما نواحی انفارکته به دلیتل
نکروزه شتدن و از دستت دادن آنتزیمهتای دهیتدروژناز درون
سلولی نمیتوانستند با تترازولیتوم واکتنش نشتان دهنتد و بته
همین دلیل ایتن نتواحی بته رنتگ زرد متمایتل بته ستفید در
میآیند .برای افزایش کنتراست ناحیه لرمز تیره و زرد متمایتل
به سفید ،برشها به متدت  48ستاعت در فرمتالین  10درصتد
فیکس شدند .پس از این مدت ،از بافتهتا استکن تهیته شتد
.آنگاه با کمک نرم افتزار فتوشتا  ،ستطو ناحیته نکتروزه یتا
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آنالیز آماری دادهها نشان داد که مصرف مکمل ال-آرژنین
همراه با تمرینات ورزشی میزان حجم پایان سیستولی را نسبت
به گروه کنترل به طور معناداری کاهش متیدهتد (.)P=0/04
همینین میزان کسر تخلیه در گروه مصرف مکمل همتراه بتا
تمرینات ورزشی نسبت بته گتروه کنتترل بته طتور معنتاداری
افزایش پیدا کرد ( .)P= 0/001در همین راستا نتایج نشتان داد
که مقادیر برون ده للب ،حجم ضربه ای و درصد کوتاه شتدن
لیف های عضالنی در گروه مصرف مکمل ال-آرژنین همراه با
تمرینات ورزشی به طور معناداری نسبت به گتروه کنتترل بته
طور معناداری افزایش پیدا کرد (شتکل 1و .)P˂0/05( )2الزم
به ذکر است که میزان افزایش حجم ضربهای ،برون ده للب و
درصد کوتاه شدن لیفهای عضالنی نسبت به گتروه تمرینتی
بیشتر بتود .همینتین انتدازه ناحیته انفتارکتوس در پاستخ بته
تمرینات ورزشی با و بدون مصرف ال-آرژنین نسبت به گتروه
کنترل به طور نامعناداری کاهش پیدا کرد (( )P= 0/07جتدول
.)2
در همین راستا نتایج نشان داد کته مقتادیر شتاخصهتای
آنتی اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز در بین گتروههتا بته طتور
معناداری متفاوت بتود ( .)F= 4/16 ،P=0/03میتزان  GPxدر
گروههای تمرینی با مصرف و بدون مصترف مکمتل بته طتور
معناداری افزایش پیدا کرده بود ( .)P= 0/02اختالف معناداری
بین گروه تمرینی و گتروه تمرینتی بتا مصترف مکمتل وجتود
نداشت .این در حالی بتود کته در گتروه مصترف مکمتل ال-
آرژنین نسبت به گتروه کنتترل تیییتر نکترده بتود (.)P= 0/3
برخالف  ،GPxمقتادیر کاتتاالز در بتین گتروههتای مختلتف،
تفاوت معناداری نداشت (.)F= 0/33 ،P= 0/8
از طرفی میتزان شتاخص استترس اکستیداتیو متالون دی
الدهید در بین گروهها متورد مطالعته متفتاوت بتود (،P=0/04
 .)F= 5/27میتتتتزان  MDAدر گتتتتروههتتتتای تمرینتتتتی
( )Ex , Ex+LAبه طور معنتاداری نستبت بته گتروه کنتترل
کتتاهش یافتتت ( .)P=0/001میتتزان  MDAبتتین گتتروههتتای
تمرینی اختالف معناداری نداشت .در همین راستا ال -آرژنتین
تأثیری بر میزان  MDAنداشت .امتا دیگتر شتاخص استترس
اکسیداتیو یعنی میزان میلوپراکسیداز بین گروه هتای مختلتف
450
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شده بطن چپ مورد اندازه گیری لرار گرفت .ابتدا نمونه هتای
بافتی به طور دلی وزن و هموژن شدند سهس بوسیله دستگاه
اسهکتروفتومتر 1میزان میوکاردی  MDAبه روش اوچیاما مورد
اندازه گیتری لترار گرفتت [ .]22متالون دی الدهیتد بتا استید
تیوباربیتوریک )TBA( 2کمهلکس رنگی تولید میکنتد کته در
طول موج  532نانومتر جذ نوری دارد .از تترامتوکسی پروپان
به عنوان ماده استتاندارد استتفاده شتد .بترای ایتن منظتور در
لولتتههتتای در پ تیچ دار مقتتدار  120میکرولیتتتر از هتتر یتتک از
محلتتولهتتای استتتاندارد و نمونتته ریختتته بتته هتتر کتتدام 100
میکرولیتر آ مقطتر ستدیم دودستیل ستولفات (600 ،)SDS
میکرولیتتتر محلتتول  TBAاضتتافه شتتد .پتتس از یتتک ستتاعت
نگهداری در حمام آ جوش ،لولهها را خنک کترده و بته هتر
یک  1میلی لیتر مخلو بوتانل-پیریدین (به نسبت  1بته )15
اضافه کرده  ،پتس از هتم زدن فتاز رویتی حتاوی کمتهلکس
صورتی رنگ را با سانتریفیوژ کردن جدا کترده و جتذ نتوری
آن در طول موج  532نانومتر اندازه گرفتته شتد [ .]22مقتادیر
مالون دی الدهید بر حستب نتانومول در میلتی گترم پتروتئین
( )nm/mg proteinثبت و بیان شد.
میلوپراکستتیداز بتته روش تعتتدیل شتتده O-dianisidine
صورت گرفت .در این روش مخلو شامل  0/3میلی لیتر بتافر
ستتدیم فستتفات 0/3 ،میلتتی لیتتتر  0/2 ، H2O2میلتتی لیتتتر
 O-dianisidineبا آ مقطر به حجم نهایی  0/3میلتی لیتتر
میرسد .واکنش با اضافه کردن  0/025میلی لیتر نمونههتا بته
مخلو شرو میشود و تیییر در جذ نتوری در طتول متوج
 460نانومتر ثبت شد [ .]13مقتادیر میلوپراکستیداز بتر حستب
نانومول در میلیگرم پروتئین ( )nm/mg proteinثبت و بیان
شد.
بعد از اثبات نرمال بودن دادهها توستط آزمتون Shapiro-
 ،wilkبرای نشان دادن اختالف بین گروهی از آزمون آمتاری
آنالیز واریانس یک طرفه ( )ANOVAو پست تست توکی بتا
سطح معنتاداری  P< 0/05استتفاده شتد .دادههتا بته صتورت
 Mean ± SDگزارش شد.

يافته ها
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شكل  * -1نشانه اختالف معنادار نسبت به گروه  # ،Sedنشانه اختالف معنادار نسبت به گروه  ،Exدادهها به صورت  Mean ± SDگزارش شده است.

شكل  * -2نشانه اختالف معنادار نسبت به گروه  # ،Sedنشانه اختالف معنادار نسبت به گروه  ،Exدادهها به صورت  Mean ± SDگزارش شده است.
جدول  -2تیییرات بطن چپ در  14هفته بعد از انفارکتوس شدید للبی

Ex+LA
10.36±0.41
8.01±0.18
609±61

Ex
10.08±0.23
8.25±0.17
564±48

Sed+LA
11.36±0.3
9.76±0.21
745±43

Sed
10.74±0.8
9.35±0.13
650±68

*348±44

*370±61

529±83

463±51

*38±7

*36±4

28±5

30±3

)LVESV(μL
)EF (%

84±21*#

*71±11

66±18

62±09

27

30

31

33

)CO(ml/min
)Infarct Size (%

)LVEDd(mm
)LVESd(mm
)LVEDV(μL

* نشانه اختالف معنادار نسبت به گروه  # ،Sedنشانه اختالف معنادار نسبت به گروه  ، Exدادهها به صورت  Mean ± SDگزارش شده است.

تفاوت معناداری نداشت (( )F= 3/3 ،P= 0/07جدول .)3

بحث
در این پژوهش نشان داده شتد کته مصترف مکمتل ال-
آرژنین همراه با تمرینات ورزشی بعد از انفارکتوس للبی میزان
کسر تخلیه ،میزان درصد کوتاه شدن لیفهای عضالنی ،حجم
451

ضربهای و برون ده للب را به طور معناداری بهبود میبخشتد.
همینین میزان فعالیتت گلوتتاتیون پراکستیداز در گتروههتای
تمرینی افزایش و میزان مالون دی آلدهید کاهش مییابد .این
تیییرات نشان میدهد که تمرینات ورزشی همراه بتا مصترف
مکمل-ال آرژنین تأثیرات مفیدی را بتر عملکترد سیستتولیک
بطن چپ به وسیله افزایش مقادیر فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز
و کاهش مالون دی الدهید موجتب متیشتود .دادههتای ایتن
451
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جدول  -3تیییرات شاخص های انتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو در  14هفته بعد از انفارکتوس للبی

Ex+LA

Ex

Sed+LA

Sed
Antioxidant defense systems

*250±27

*233±15

210±77

214±84

)GPx (U/mg protein

7.4±0.2

5.5±4.1

7.4±2.0

8.2±2.4

)CAT (U/mg protein

*46.47±12.3

*52.2±11.5

76.64±15.89

85.19±9.06

19±11.3

11.2±1.5

6.9±4

Oxidative stress indices
)MPO (nmol/mg protein

* نشانه اختالف معنادار نسبت به گروه  ،Sedداده ها به صورت  Mean ± SDگزارش شده است.

پژوهش بینش بیشتتری را در متورد مکانیستم اساستی بهبتود
میزان مرگ و میر بعد از انفارکتوس للبی در پاسخ به تمرینات
ورزشی ارامه میدهد.
چهار یافته اصلی در این پتژوهش وجتود دارد .اول اینکته
عملکرد سیستولیک بطن چتپ در پاستخ بته مصترف مکمتل
همراه با تمرینات ورزشی بهبتود متییابتد .دوم اینکته میتزان
فعالیت آنزیم انتی اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز در پاستخ بته
تمرینات ورزشی همزمان با مصترف و بتدون مصترف مکمتل
ال-آرژنین افزایش مییابد .سوم ،میزان متالون دی الدهیتد در
پاسخ به ورزش همزمان با مصرف و بدون مصرف مکمل ال-
آرژنین کاهش مییابد .چهتارم اینکته ال-آرژنتین تتأثیری بتر
شاخصهای استرس اکسایشی نداشت.
از طرفی میلوپراکسیداز که یتک آنتزیم التهتابی مشتت از
ماکروفاژها ،نوتروفیتلهتا و مونوستیتهتا متیباشتند در بتین
گروههای تمرینی متفاوت نبتود .میلوپراکستیداز موجتب تولیتد
رادیکتتالهتتای آزاد ،کتتاهش  NOدر دستتترس و اختتتالل در
عملکرد سلولهای اندوتلیال میشود .رادیکالهای آزاد حاصتل
از میلوپراکسیداز منجر به تیییتر چربتیهتا ،لیهتوپروتئین هتا و
پروتئین میشود [.]10
در ارتبا با میزان فعالیتت آنتزیمهتای آنتتی اکستیدانی و
عملکرد سیستولیک بطن چپ در بافت للبی انفتارکتوس شتده
مطالعات محدودی صورت گرفته است به طوری که سطح این
شاخص هتا در بافتت للبتی انفتارکتوس شتده بته طتور دلیت
مشخص نشده است .در همتین راستتا نتتایج ایتن تحقیت در
راستای یافته های  Xiaohua Xuو همکاران در ستال 2010
است که نشان دادند  8هفته تمرین هوازی همتراه بتا مصترف
مکمل  %2ال-آرژنین در موشهتای انفارکتته شتده عملکترد
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سیستولیک بطن چپ را از طری کتاهش استترس اکسایشتی
ناشتتی از افتتزایش فعالیتتت کاتتتاالز و عتتدم تیییتتر گلوتتتاتیون
پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز بهبود میبخشد .همینین در
این تحقی نیز نشان داده شد که ال-آرژنین به تنهایی تأثیری
بر عملکرد بطن چپ و شاخصهای آنتی اکسیدانی ندارد [.]24
اما یافتههتای ایتن تحقیت مختالف بتا نتتایج  Wan-tengو
همکاران در سال  2005است که نشان دادند مصترف مکمتل
 %2ال-آرژنین مانع از تولید  MPOریه در پاستخ بته فعالیتت
متیشتتود [ .]16رادیکتتالهتتای آزاد کتته شتتامل سوپراکستتید و
رادیکال هیدروکسیل متیباشتد در مقتادیر پتایین بته عنتوان
مولکولهای سیگنالی عمل متیکنتد .امتا زمتانی کته مقتادیر
رادیکالهای آزاد افزایش پیدا میکنند تتأثیرات زیانبتاری را از
جمله مرگ سلول را موجب میشوند .هیل و ستیگنال کتاهش
معناداری را در آنتزیمهتای کاتتاالز و گلوتتاتیون پراکستیداز و
افزایش  NADPHاکسیداز را در میوکارد انفارکته شده گزارش
کردند [.]9 ،8
مطالعات اخیر نشان دادند که مزایای آنتی اکسیدانی ناشی
از تمرینات ورزشی در بیماران با نارسایی للبی از طری کاهش
 NADPHاکسیداز و تقویت آنزیمهای جذ کننده رادیکتال-
های آزاد میباشد [ ]17 ،1در همین راستا یاماشیتا و همکتاران
[ ]25و براون و همکاران [ ]5نشان دادند که تمرینات ورزشتی
میزان سوپراکسید دیسموتاز میوکارد و بهبودی میتزان آستیب
ناشی از ایسکمی-پرفیتوژن را در متوش هتای انفارکتته شتده
افزایش میدهد.
به نظر میرسد که تمرینات ورزشی منجر به افزایش  10تا
 20برابری اکسیژن مصرفی میشود که ایتن منجتر بته تولیتد
فاکتورهتتتتای درونزاد ماننتتتتد ستتتتایتوکینهتتتتا،TNF-α ،
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7.7±2.6

)MDA (nmol/mg protein

تمرینات ورزشی و استرس اکسیداتیو در موشهای با انفارکتوس للبی

the principle of protein-dye binding. Anal Biochem 72

[ .]16در همین راستا سوزا-کوستا و همکاران نشان دادنتد کته
ال-آرژنین از طری  NOبه عنوان یک آنتتیاکستیدان عمتل
میکند NO .موجب برداشت یون سوپراکسید و کاهش فعالیت
گزانتین اکسیداز میشود [ .]19این در حالی است که در حضور
 L-NAMEاین نقش حفاظتی از بتین رفتت کته ایتن نتتایج
نشان میدهد که ال-آرژنین از طری کاهش میتزان اگتزانتین
اکسیداز مانع از آسیب سلولی میشود [.]14 ،11
به طور خالصه در این مطالعه نشان داده شد که تمرینتات
ورزشی بعد از انفتارکتوس للبتی بته وستیله افتزایش فعالیتت
آنزیمهای انتیاکستیدانی و کتاهش رادیکتالهتای آزاد نقتش
مهمی را در بازسازی بطن چپ و بهبتود عملکترد سیستتولیک
بطن چپ بازی میکند.
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