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چکیده
، )AST(ازفرترانسآمینو آسپارتات)،ALT(فرازترانسآمینو هاي آالنینآنزیمبر روي Eبه منظوربررسی تأثیر ویتامیناین آزمایش 

در قالب طرح کامالً تصادفی اکسیداتیوهاي صحرایی تحت تنش سرم خون موش)GLO(و گلوبولینTP)(تام ، پروتئین)GLU(گلوکز
. مقدار Eویتامین +تمرین -4، تمرین -E ،3ویتامین -2کنترل، -1تیمارها عبارتند از: انجام شد. )تکرار6هر تیمار با چهار تیمار (

.شدگروه شاهد درمقایسه با ALTتمرین موجب افزایش معنادار میزان میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن بود. 60مصرفی Eویتامین
تاثیري نداشت.ASTو هچنین TP ،GLO ،GLUولی روي

یوتتنش اکسیدا،آنزیم هاي کبدي،Eکلمات کلیدي:ویتامین 

مقدمه
بر سلول است که از طریق شود و داراي اثرهاي دیگريعالیت آنزیم هاي آنتی اکسیدانی میباعث افزایش فEویتامین 
اثر انسولین بر غشاي سلول را با مهار فعالیت پروتئین Eشوند به عنوان مثال ویتامین اکسیدانی اعمال میهاي غیرمکانیسم

همچنین فعالیت دي آسیل گلیسرول کیناز را تسریع E. ویتامین )2بخشد (و به صورت غیر آنزیمی بهبود میCکیناز 
افزایش .)2شود (، میCآلوستریک پروتئین کینازکند بنابراین سبب کاهش میزان دي آسیل گلیسرول، فعال کنندهمی

بب اختالل در فسفریله کردن باقی مانده هاي سرین و ترئونین گیرنده هاي انسولین سظاهرا به وسیلهCپروتئین کیناز 
).7شود (عمل انسولین می

هاي سیتوپالسمی ها هستند.انزیمباالیی از آنزیممتابولیکی حاوي مقادیرهاي پیچیدهکبدي به عنوان سلولهايسلول
ALTوASTمین از یک سوبسترا به این دو آنزیم براي انتقال عامل آ.باشندنشانگر اصلی آسیب سلول کبدي می

هاي پالسمایی افزایش پیدا میزان این آنزیمبینند،هاي کبدي آسیب میوقتی سلول.کنندعمل میگرسوبستراي دی
پژوهشگران اذعان . )6(باشدهاي کبدي مینقص بودن سلولبینشاندهندهASTیاALTسطوح طبیعی .)1(کندمی

.)8متنوعی کند(خوش تغییرات هاي کبدي را دستتواند سطوح آنزیمتمرینی میاند که بیداشته
اکسیدان که سبب حذف آنتیعواملوROS(1(هاي فعال اکسیژن در اثر عدم تعادل بین تولید گونهاکسیداتیو استرس

ROSها در یک ي اکسیژن فعال شده وآنتی اکسیدانهادر شرایط طبیعی، مقادیر گونه).5(آیدبه وجود می، شوندمی
یجاد استرس اکسیداتیو در گردد و باعث اتمرینات شدید این تعادل مختل میدارند در هنگام انجامروضعیت متعادل قرا

هایی مانند از طریق مکانیسمتوانند سبب مرگ سلولیهیدروژن پراکسید میاکسیژن مانندهاي فعالگونه).3شود(سلول می
هاي ). گونه9هاي استرس شوند(هاي گوناگون ایجاد پیامهاي سلولی و شروع راهپراکسیداسیون لیپیدي، تغییر پروتئین

1- Reactive Oxygen E Species (ROS)
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مهار Eازجمله ویتامین اکسیدانیآنتیهاي فعال اکسیژن که عامل ایجاد آسیب اکسیداتیو است ممکن است توسط مکمل
هاي بر روي برخی از آنزیمEهدف از انجام این مطالعه تاثیر ویتامین).11شده و سبب کاهش آسیب اکسیداتیو گردد(

باشد.یافته تحت تنش اکسیداتیو میهاي صحرایی پرورشکبدي سرم خون موش

مواد و روش ها:

فاکتور - 2فاکتور تمرین (در دو سطح عدم تمرین و اعمال تمرین) -1در این آزمایش دو فاکتور وجود داشت: -1
). آزمایش مزبور به صورت فاکتوریل و در میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن60(در دو سطح صفر و مقدارEویتامین 

. با توجه به سطوح هر یک از فاکتورها، تعداد چهار تیمار وجود داشت که شدقالب یک طرح کامٌال تصادفی اجرا 
سر 6براي هر یک از گروه هاي فوق، Eتمرین + ویتامین -4تمرین، - E ،3ویتامین - 2گروه کنترل، - 1عبارتند از:

به Eگرم ویتامین میلی60سر موش است. 24د؛ لذا تعداد کل واحدهاي آزمایش ه کار برده شتکرار) ب6موش (
بعد از یک هفته سازگاري ازاي هر کیلوگرم وزن بدن به صورت گاواژ به موش هاي گروه هاي دو و چهار داده شد. 

ساعت پس از 72- 48د داده شدندر برنامه تمرین شرکت موش ها، براي ایجاد تنش فیزیولوژیک (گروه هاي تمرین)
شدند و هوش و کشتارها بیبا استفاده از محلول اتر موش، ساعت ناشتایی12آخرین جلسه تمرینی و بعداز 

و فرازترانسن آمینوهاي آالنیآنزیمشاملآنالیز پارامترهاي خونیگیري از ناحیه قلب حیوانات انجام گرفت.خون
انجام Gesan Chem200پروتئین تام و گلوبولین با استفاده از دستگاه اتو آنالیز، گلوکز،ازفرترانسآمینوآسپارتات

استفاده شد. روش آماري آنالیز واریانس یک 5نسخه Graphpad prismها از نرم افزاربراي آنالیز آماري داده.شد
زمایشی با هاي مختلف آگرفته شد و مقایسه میانگین گروهدار در نظربه عنوان سطح معنیP>05/0و بودطرفه 

.کرامر صورت گرفت–استفاده از آزمون توکی

نتایج و بحث:

، گلوکز، پروتئین تام و ازفرترانسآمینوو آسپارتاتفرازترانسآمینو هاي آالنینآنزیمبر Eتأثیر ویتامینهاي حاصل ازیافته
. آورده شده استو جدول تحت تنش به صورت نموداريي صحرایی هاسرم خون موشگلوبولین

AST،TPعددي موجب افزایش نشتدر مقایسه با گروه شاهد شد. ALTدار القاي تنش موجب افزایش معنی

تاثیري ویتامین . دار نبودیکه از نظر آماري معنگروه شاهد گردید،درمقایسه با GLUو همچنین کاهش عددي GLOو
و همچنین ASTو ALTموجب افزایش عددي Eاثر ویتامین.نداشتشاهددر مقایسه با گروه GLOوTPبر میزان

هایی که در موشEاستفاده از ویتامین دار نبود.یدر مقایسه با گروه شاهد شد که به لحاظ اماري معنGLUکاهش میزان 
ALTعددي مقدار تحت تنش بودند موجب کاهش  ,AST ,GLOوTPو همچنین افزایش عددي گردیدGLU در

شود ها میهپاتوسیتتمرینات باعث اثرات نامناسبی بر روي دار نبود.مقایسه با گروه تمرین گردید اما به لحاظ آماري معنی
ممکن است جهت جلوگیري از این آسیب کبدي مناسب باشد.Eمشخص گردید. ویتامین ALTکه با افزایش آنزیم 

suzukiداري باعث کاهش دادند که تمرین منظم به طور معنی) نشان 2005همکاران (وALTکه با شود.سرم می
داري در سطوح افزایش معنی)1391برزگر زاده و دبیدي روشن (، در مقابل.)12(رد بررسی متناقض استومطالعه م

ALTهاي آنزیم ,AST ,ALPتداومی و تناوبی روي نمودار هفته تمرین هوازي 12و6ی ماده را پس از یهاي صحراموش
پس از را ALTوASTهاينزیمآ) افزایش 2004همسو با مطالعه حاضر لونت و همکاران(.)4(گردان مشاهده کردند

.)10(تمرینات استقامتی نشان دادند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1394خردادماه 7و 6هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، همایش پژوهش

968

٢نمودار١نمودار

ALT

u/
l

Ct
rl

Vit
 E Ex

c

Vit
+E

XC
0

50

100

150

*

ALT

u/
l

Ct
rl

Vit
 E Ex

c

Vit
+E

XC
0

50

100

150

*

تمرینیافته تحت هاي صحرایی پرورشسرم خون موشهاي بیوشیمیاییفراسنجهبر روي برخی از E: تاثیر ویتامین1جدول 

GLO(mg/dl)GLU(mg/dl)TP(g/dl)تیمارهاي آزمایشی

6/272/14713/5کنترل
E64/206/14013/5ویتامین
15/348/12786/5تمرین

E88/271/14256/5تمرین+ویتامین 
4874/00304/03096/0سطح معنی داري

نتایج به صورت میانگین آورده شده است.

منابعفهرست 

تهران.ي رفیعانتشارات اندیشهبیوشیمی بالینی و آسیب شناسی بالینی(ترجمه)..1381.رخشانی، م.، 1

2-Azzi, A., Riooiarelli, R., Zingg, J.M., 2002. Non-antioxidant molecular funotions of alpha-tocopherol
(vitamin E) FEBS. 519:8-10.

3- Attaran, M., Pas qualotto,  E., Margarita,s I., Palazzetti, S., Rousseau, A.S., 2003 Antioxidants
supplementation and tapering exercise, improve exercise-induced antioxidant response American Journal
Nutrition .. 22(2): 147-56.

4- Barzegarzadeh-Zarandi, H., Dabidy-Roshan, V., 2012. Changes in some liver enzymes and blood lipid
level following interval and continuous regular aerobic training in old rats. Journal of Shahrekord University
of Medical Sciences.; 14(5): 13-23.

5- Bonnefont-Rousselot, D., 2002. Glucose and reactive oxygen species. Current Opinion in Clinical
Nutrition & Metabolic Care. 5: 561-568.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1394خردادماه 7و 6هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، همایش پژوهش

969

6- Elinav, E., Ben-Dov, IZ., Ackerman, E., Kiderman, A., Glikberg, F., Shapira, Y., et al .,2005. Correlation

Between Serum Alanine Aminotransferase Activity and Age: An Inverted U Curve Pattern. American
Journal of Gastroenterology. 100(10): 2201-4.

7- Griffin, M.E., Marouooi, M.J., Cline, G.W., Bell, K., Baruooi, N., Lee, D., et al., 1999. Free fatty acid-
induced insulin resistance is associated with activation of protein kinase c theta and alterations in the insulin
signaling cascade. Diabetes. 48:1270-4.

8- Guy, P.S., Snow, D.H., 1977. The effect of training and detraining on muscle composition in the horse.
Journal of Physiology. 269(1): 33-51.

9- Li, S., Li, X. and Rozanski, G.J., 2003. Regulation of glutathione in cardiac myocytes. Journal of
Molecular and Cellular Cardiology. 35: 1145-1152.

10. Levent, C., Lemen, T., (2004). Effects of endurance exercise and vitamin supplement on hepatic damage
Markers and Radical Scavenging Enzymes, and MDA Levels in Young Swimmers. International journal of
Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 14, 133- 146.

11-Nieman, D.C., Henson, D.A., McAnulty, S.R., McAnulty, L., Swick, N.S., Utter, A.C., Vinci, D.M.,
Opiela, S.J., and Morrow, J.D., 2002. Influence of vitamin C supplementation on oxidative and immune
changes after an ultramarathon. Journal of Applied Physiology. 92: 1970-1977.

12- Suzuki, A., Lindor, K., St Saver, J., Lymp, J., Mendes, F., Muto, A., 2005.Effect of changes on body
weight and lifestyle in nonalcoholic fatty liver disease. Journal of Hepatology.; 43(6): 1060-6.

Effect of vitamin E on the levels of some liver enzymes under stress in rats
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Abstract
This experiment was conducted to investigate the effect of vitamin E on the levels of enzymes
alanine amino transferase and aspartate amino transferase, glucose, total protein and globulin of
serum under stress in rats in a completely randomized design with four treatments (6 replicates per
treatment). Treatments include: 1- control , 2- Vitamin E 60 mg/kg, 3- practice group, 4- practice
group received Vitain E (60 mg/kg). Exercise significant increase in ALT levels compared to the
control group. But on TP, GLO, GLU and AST also had no effect.

Keywords: Vitamin E, liver enzymes, Oxidative stress
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