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چکیده
در قالب طرح کامالً فاکتوریل آزمایش یک ، هاي صحراییپارامترهاي بیوشیمیایی سرم خون موشبرخیبر Eویتامیناثربررسی به منظور

در دو سطح عدم تمرین و اعمال (فاکتور تمرین -1عبارت بودند ازآزمایشانجام شد. فاکتورهاي )تکرار6باهر تیمار(تیمار چهارتصادفی با 
بیوشیمیایی سرم خون شامل هاي سنجه. در پایان دوره آزمایش گرم)کیلودرگرممیلی60(در دو سطح صفر وEفاکتور ویتامین -2تمرین) 

استفاده از ویتامینحاضر، طبق نتایج بدست آمده از آزمایش .گیري شدنداندازهگلیسرید و تريکلسترول، گلوکزتینین، اسیداوریک، کرا
Eاسیداوریک و کراتینین وکاهش دار معنیداري در مقدار گلوکز و کلسترول ایجاد نکرد. القاي تنش باعث افزایش وتمرین، تغییر معنی

اما موجب اسیداوریک و کراتینین نداشتسطوحبه تنهایی تأثیري روي Eگلیسرید در مقایسه با گروه شاهد گردید. ویتامین دار تريمعنی
اما دررا کاهش داد اسیداوریک داري سطح به طور معنیتحت تنش، ھایموشدرEویتامین مصرف گلیسرید گردید. تريدارکاهش معنی

ایجاد نکرد.پارامترهاي دیگر تغییري 

Eویتامین، تنش اکسیداتیو ، کلیدي: پارامترهاي بیوشیمیایی هايواژه

مقدمه
در حضور آید.و عوامل آنتی اکسیدان؛ به وجود میROS(1(هاي فعال اکسیژن تنش اکسیداتیو در اثر عدم تعادل بین تولید گونه

هاي اکسید شده باعث شروع و تشدید روند شوند و این مولکولبه راحتی اکسید می2C-LDLهاي تنش اکسیداتیو مولکول
- آنتیهاي هاي فعال اکسیژن که عامل ایجاد آسیب اکسیداتیو است، ممکن است توسط مکملگونه). 5شوند (التهاب عروق می

هاي آزاد در پاتوژنز نقش رادیکال). امروزه6(مهار شده و سبب کاهش آسیب اکسیداتیو گردند Eازجمله ویتامین اکسیدانی
ها مورد ها به خوبی نشان داده شده است. همین امر موجب گردیده که استفاده از عوامل آنتی اکسیدان در درمان بیماريبیماري

1. Reactive Oxygen Species (ROS)
2.Low Density Lipoprotein-Cholesterol (LDL-C)
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شود میتوکندري میDNAموجب افزایش پراکسیداسیون لیپیدها و آسیب به E). کمبود ویتامین 3(توجه زیادي قرار گیرد 
)7.(

ترکیب مهمی است که ضمن داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی باال، فرآیندهاي بیولوژیکی مختلف بدن را تحت Eویتامین
و 3LDLدر افراد دیابتی سبب کاهش اکسیداسیون Eمین دهد. براساس گزارش آپریچارد وهمکاران استفاده از ویتاثیر قرار میأت

هاي با جلوگیري از پراکسیداسیون لیپیدها و محافظت در برابر رادیکالE). ویتامین 9(شود درنهایت بهبود اختالالت عروقی می
این آزمایش به .)8(نمایدهاي آزاد را خنثی تواند رادیکالترین آنتی اکسیدان غشاهاي بیولوژیک است که میمهم،پراکسید

گلیسریدتريو کلسترول، گلوکزتینین، سیداوریک، کرااشامل پارامترهاي بیوشیمیاییبرخیبرEبررسی اثر ویتامینمنظور
تحت تنش اکسیداتیو انجام شد.هاي صحراییسرم خون موش

مواد و روش ها
هفته سن 12با آلبینو ویستارسر موش صحرایی نر 24ازآزمایشدر این باشد.آزمایشگاهی میوحاضر از نوع تجربیمطالعه 

فاکتور ویتامین -2فاکتور تمرین (در دو سطح عدم تمرین و اعمال تمرین) -1:فاکتورهاي این تحقیق عبارتند ازاستفاده شد.
E گردیدآزمایش مزبور به صورت فاکتوریل و در قالب یک طرح کامًال تصادفی اجرا .گرم)گرم/کیلومیلی60(در دو سطح صفر و .

گروه تمرین و -3؛ Eگروه ویتامین - 2گروه شاهد؛ - 1که عبارتند از:باشدمیتکرار) 6چهار تیمار (هر تیمار داراياین طرح 
.Eگروه تمرین+ویتامین -4

براي داده شد. 4و 2هاي هاي گروهن به صورت گاواژ به موشبه ازاي هر کیلوگرم وزن بدEویتامینگرممیلی60مقدار 
ساعت پس از آخرین 72-48شدند.در برنامه تمرین شرکت داده، بعد از یک هفته تمرینهايایجاد تنش فیزیولوژیک گروه

قلبگیري از ناحیه خونو شدندبی هوشکامالًبا استفاده از محلول اتر هاموش،ساعت ناشتایی12جلسه تمرینی و بعداز 
- با استفاده از دستگاه اتوگلیسرید تريو کلسترول، گلوکزتینین، اسیداوریک، کراسپس فاکتورهاي خونی گرفت.انجام حیوانات 

نرم استفاده ازبا آنالیز آماري داده ها شدند.گیري هاي استاندارد اندازهروشبهgesanchem200,Italyمدلآنالیز
کرامر انجام شد.- و آزمون تعیین میانگین با توکیGraphPad Prism5افزار

نتایج و بحث
تنشتحتیافتهپرورشصحراییايهموشخونسرمبیوشیمیاییپارامترهايبرخیبرEویتامیناثرازهاي حاصلیافته

وتمرین، تغییر Eاز آزمایش حاضر، استفاده از ویتامیننتایج بدست آمده نشان داده شده است. طبق 1، درجدول اکسیداتیو
در اسیداوریک و کراتینین ودار کرد. القاي تنش باعث افزایش معنیداري در مقدار پارامترهاي گلوکز و کلسترول ایجاد نمعنی
داي و همکاران، مغایر است هاي این نتیجه با یافتهگلیسرید در مقایسه با گروه شاهد گردید.دار تريباعث کاهش معنیمقابل

داري گلیسرید را به طور معنیاما مقدار تريو کراتینین نداشتبه تنهایی تأثیري روي مقادیر اسیداوریک Eویتامین ).2(
قایسه با گروه تمرین به طور دریافت کردند فقط میزان اسیداوریک در مEهاي تحت تنش، ویتامین کاهش داد. زمانی که موش

مقایسه نمودند و میزان اسیداوریک و کراتینینبرخی پژوهشگران تأثیر تمرینات ورزشی تناوبی را بر داري کاهش یافت. معنی
که این یافته با نتایج حاصل از این آزمایش، ، )1داري بر سطوح این پارامترها ندارد (گرفتند که این تمرینات اثر معنینتیجه

3. Low Density Lipoprotein (LDL)
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با ،) که در آن سطح بیوشیمیایی اسیداوریک و کراتینین افزایش یافته بود4کیه و چنگ (هاي نتایج پژوهشباشد.متناقض می
هاي حاصل از این پژوهش مطابقت دارد.یافته

هاي صحرایی تحت تنشرامترهاي بیوشیمیایی سرم خون موشپابرخیبر Eاثر ویتامین-1جدول 

اسیداوریکتیمارها
(mg/dl)

کراتینین
(mg/dl)

گلوکز
(mg/dl)

لسترولک
(mg/dl)

گلیسریدتري
(mg/dl)

a65/1a58/072/14775/77a95/35شاهد
Ea25/1a56/006/14081/74ab55/25ویتامین
ab49/2ab68/048/12771/68ab98/31تمرین

Ea72/1ab66/071/14298/80ab61/28تمرین + ویتامین 
6324/00731/08467/348160/116368/6اشتباه معیار میانگین

0016/00030/06807/03356/00296/0داريسطح معنی
.)P>٠۵/٠(دار می باشدهر ستون، نشان دهنده اختالف معنیحروف متفاوت در *

گیرينتیجه
مقادیر گلوکز و کلسترول ندارد. داري روي تأثیر معنی،و تمرینEمصرف ویتامین توان نتیجه گرفت کهمیهاي فوقطبق یافته
گلیسرید را به طور گردد و سطح تريار سطوح اسیداوریک و کراتینین میدناشی از تمرین، باعث افزایش معنیتنش همچنین

شود.وضعیت این پارامترها میبه عنوان آنتی اکسیدان، تا حدودي سبب بهبود Eدهد. مصرف ویتامین داري کاهش میمعنی
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Abstract
This study perform to evaluate the effect of vitamin E on some biochemical parameters in serum of rat
under oxidative stress. A completely randomized experimental design with 4 treatments and 6
replication was used. Factors experimental include: two levels of vitamin E (0 and 60 mg/kg bw) and
two levels of Exercise (with exercise and without exercise). At the end, some biochemical parameters
such as cholesterol, creatinine, uric acid, glucose, triglyceride were assessed. The results of this study
show that the use of vitamin E and exercise had no significant effect on amount of cholesterol and
glucose. The stress significantly increased the serum levels of creatinine and uric acid, and
significantly decreased the amount of triglyceride compare to group control. Vitamin E alone did not
effect on the level of creatinine and uric acid, but, caused a significant decrease in triglyceride levels.
Administration of vitamin E in rats under stress significantly decreased the level of uric acid and did
not change other parameters.
Keywords: Biochemical parameters, Oxidative stress, Vitamin E
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