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  ارزیابی اثرات حفاظتی  مصرف  مکمل آغوز بر شاخص هاي آسیب عضالنی ناشی از ورزش در موش صحرایی

  5مریم بان پروري، 4، محسن فوادالدینی3، مهدي مقرنسی2، فرهاد شهامت نشتیفانی1جواد بیات

   دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان،ایران روانشناسی،، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی و دانشجوي کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی 1

javad-bayat@pgs.usb.ac.ir  
 دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران ، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشجوي کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی 2

farhadshahamat@pgs.usb.ac.ir  

  دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران ، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشیار فیزیولوژي ورزشی 3

mogharnasi@ped.usb.ac.ir  
، آدرس: ایران، بیرجند، دانشگاه علوم دانشیار فیزیولوژي مرکز تحقیقات آترواسکلـروز و عروق کرونـر، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران 4

  مرکز تحقیقات آترواسکلـروز و عروق کرونـرپزشکی بیرجند، 
foadmohsen@yahoo.com  

 استادیار آسیب شناسی و حرکت اصالحی گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران   5

banparvari@ped.usb.ac.ir  

  چکیده:

رزش در بین ورزشکاران متداول می باشد. مصرف مکمل هاي خوراکی جهت از بین بردن آسیب هاي عضالنی ناشی از و زمینه و هدف:

(آغوز) گاوي داراي خاصیت آنتی اکسیدانی می باشد اما تاکنون مطالعه اي که اثربخشی آنرا بر  مطالعات گذشته نشان داده اند که کلستروم

مصرف مکمل آغوز گاوي بر آسیب آسیب ورزشی مورد ارزیابی قرار داده باشد وجود ندارد. بنابر این مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات 

 عضالنی ناشی از  ورزش شدید طراحی و اجرا گردید.

ورزش  (کنترل، موش صحرایی نر نژاد ویستار بطور تصادفی به شش گروه مساوي تقسیم شدند 48در این مطالعه تجربی  :تحقیقروش  

مکمل آغوز و ورزش بی هوازي). گروه هاي دریافت کننده مکمل آغوز و ورزش هوازي، مکمل آغوز بدون تمرین،  هوازي، ورزش بی هوازي،

پودر آغوز گاوي را بصورت خوراکی دریافت نمودند. پس از انجام دوره بارگیري مکمل،  mg/kg 300آغوز روزانه به مدت یک هفته دوز

ساعت پس از انجام ورزش  24دمیل مخصوص جوندگان انجام شد.بوسیله قرار دادن حیوانات روي تربی هوازي  یک جلسه ورزش هوازي/

نمونه گیري خون از تمام موش ها انجام وسطح پالسمایی آنزیم هاي الکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز توسط کیت هاي استاندارد و 
) آنالیز شده و پس از تعیین نرمال بودن توزیع داده ها بوسیله 19(ویرایش  SPSSداده ها توسط نرم افزار  دستگاه اتوآناالیز تعیین گردید.

و در صورت وجود اختالف با آزمون تعقیبی  ANOVAآزمون کولموگروف اسمیرنوف ، مقایسه بین گروهی داده ها با آزمون هاي آماري 

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  >0,05pتوکی  در 
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ی الکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز در گروه ورزش بی هوازي بطور معنی داري در مقایسه با گروه کنترل مقادیر پالسمای یافته ها:

حاصل از این  یاد شده وجود نداشت. نتایج متغیر هايافزایش پیدا کرده بود. اختالف معنی داري بین گروه ورزش هوازي و گروه کنترل در 

ل آغوز توانست بطور معنی داري افزایش سطوح کراتین کیناز و الکتات دهیدروژناز ناشی از روزه مکم 7نشان داد که بارگیري  مطالعه

  .ها مهار نماید تمرین بی هوازي را در موش

عنوان یک مکمل ورزشی جهت کاهش آسیب هاي  به خواص آنتی اکسیدانی که دارد می تواند بهبا توجه  آغوز مکمل نتیجه گیري: 

اما پیشنهاد می شود دوز هاي باالتر این مکمل در دوره هاي طوالنی تر مصرف و جلسات بیش تر تمرین نیز مورد  .استفاده گرددعضالنی 

  ارزیابی قرار گیرد.

 ، الکتات دهیدروژناز، کراتین کیناز، موش صحراییکلستروم، ورزش :واژه هاي کلیدي

 

  

   مقدمه

که یک عامل محدود کننده قوي براي عملکرد عضله است، حتی بعد از انجام فعالیت شدید، آسیب هاي ساختاري در عضالت 

). احساس درد عضالنی به دنبال ورزش در 2011و دیگران،  1آسنساو( براي ورزشکارانی که صدمه ندیده اند، به چشم می خورد

) احساس 2متابولیکی است و ) بالفاصله پس از ورزش که ناشی از ادم در بافت ها و یا تجمع مواد 1دو فاز صورت می گیرد: 

). آسیب عضالنی ناشی از ورزش، از 2009، 2وان ویک و المبرتدرد تأخیري که با پاسخ التهابی و آسیب عضالنی همراه است(

طریق کاهش قدرت عضالنی ایزومتریک، تغییر در دامنه حرکت مفصل، تغییر در قطر عضله و تراوش پروتئین هاي عضله به 

  ).2009و دیگران،  3جکمن( شودداخل خون مشخص می 

به آسیب ماتریکس برون سلولی و سلول هاي عضالنی ناشی از فعالیت ورزشی اشاره دارد که در نهایت  4اصطالح آسیب عضالنی

توصیف  1902در سال  5هاگمی تواند به کاهش معمول عملکرد منجر شود. تخریب عضالنی تاشی از فعالیت اولین بار توسط 

                                                        
1. Ascensao 

2. Van Wyk, Lambert 

3. Jakeman 
4.  muscle damage 

5 . Hough 
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تضعیف تولید نیروي  ،8،   به هم ریختگی عمومی تارچه ها7شناور Zخطوط  ،)DOMS(6گی عضالنی تاخیريشد که با کوفت

  ).2006، 9جریر( بیشینه و ظهور پروتئین هاي عضالنی در درون خون مشخص می شد

بدنی و کمبود پدیده آسیب سلولی و استرس اکسایشی فرایندي است که از طرق متفاوت در سطح سلولی بر اثر فعالیت شدید 

اکسیژن ایجاد می گردد و به آسیب و تخریب بافتی می انجامد. عقیده بر این است که اگر فعالیت ورزشی از حد خاصی فراتر 

) رهایش رادیکال 2003و دیگران،  11ماریا ;و دیگران 10آلوك( رود، به تولید رادیکال هاي آزاد و استرس اکسایشی می انجامد

). تخریب فیبرهاي عضالنی ممکن است به رهایش 1993و دیگران، 12کانتر ( فیبرها آسیب می رساندهاي آزاد به غشاي 

از فیبرهاي ماهیچه اي   )LDH(14الکتات دهیدروژناز  و )CK(13 کراتین کیناز محتواي درون سلولی و خروج آنزیم هایی نظیر

 ) رادیکال هاي آزاد، گونه هاي اکسیژن واکنشی 0072و دیگران، 15برانکاسیو ( به جریان خون شود و باعث آسیب سلول شوند

)ROS(16 و زیان آوري هستند که براي دستگاه ایمنی ضد اکسایشی خطرناك اند )و  18پولیدوري ;2003و دیگران،  17بانرجی

اختالل در ).گونه هاي اکسیژن واکنشی، آسیب اکسایشی بافت ها را از طریق ایجاد 1996و دیگران،  19تیدیوس ;2000دیگران 

). 1990و دیگران،  20کانون( ضداکسایشی انجام می دهد. به این حالت فشار اکسایشی می گویند -موازنه ي عوامل اکسایشی

ساچیک ( که یکی از روش هاي اندازه گیري فشار اکسایشی ناشی از تخریب بافت سلول، ارزیابی آنزیم هاي ضد اکسایشی است

                                                        
6 . Muscle soreness Delayed Onset  

7.  Z-line streaming 

8. disorganization general myofilamant 

9. Greer  

10. Alok  

11. Maria   

12. Kanter  

13. Creatine kinase  

14. lactate dehydrogenase  

15. Brancaccio  

16. Reactive Oxygen Species 

17. Banerjee  

18. Polidori  

19. Tiidus  

20. Cannon  
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عموما به عنوان شاخص هاي آسیب عضالنی استفاده  LDHو   CKسمایی باالي آنزیم هاي ). از فعالیت پال2001، 21و بالمبرگ

می شود، مشخص شده است که وقتی سلول هاي عضالنی دچار آسیب مکانیکی می شوند، آنزیم هاي سلول وارد جریان خون 

نقش  ATPآنزیم هایی هستند که در مسیر غیر هوازي تولید  از جمله LDH و    CK).2002، 22کالرکسون و هابل( می شوند

از ATP  آنزیم هاي مهمی هستند که به ترتیب در تبدیل اسید الکتیک به پیرویک و شکل گیري  LDHو CKدارند، همچنین 

ADP 2000و دیگران،  23اسپریت( درسیستم غیر هوازي شرکت می کنند .(CK ژي آنزیمی است که در چرخه ي مصرف و انر

هم در تمام بافت ها تولید می شود و در بازسازي منابع  LDH .)2001و دیگران،  24دوفور( بافتی بویژه عضالت شرکت  می کند

در آسیب هاي هپاتو سلولی و در هر شرایطی که باعث نکروز سلولی شود باال می رود. در  LDHانرژي نیز موثر است. میزان 

دار آن زیادتر از سرم است، بنابراین کمترین صدمه وارده به بافت هاي مذکور می تواند به بعضی از بافت ها مثل قلب و کلیه مق

شاخص سیتوزول بوده و باال رفتن فعالیت آن در ادرار   LDHصورت قابل مالحظه اي موجب افزایش مقدار این آنزیم شود.

 LDHو  CK). فعالیت عضالنی، عامل در تغیرات 251998بابلک، ( بیانگر صدمه دیدن سلول هاي دیواره توبول پروگزیمال است

می باشد، به طوري که رابطه مستقیم بین شدت فعالیت عضالنی و افزایش این شاخص ها در سرم وجود دارد و با افزایش 

  ). 2001دوفور و دیگران، ( شدت فعالیت، این شاخص ها نیز در سرم افزایش میابد

کتر ). د2008و دیگران،  26(سو سرمی می شود LDHو  CKبه باال باعث افزایش فعالیت هاي هوازي نسبتا شدید و متوسط 

که شاخص هاي آسیب عضالنی هستند  LDHو CK). نشان دادند پس از یک جلسه فعالیت، مقادیر 1388( گائینی و همکاران

) با عنوان 1392( اراندر تحقیقی دیگر أصغر محمدي دوست و همکدر بیش تر گروه هاي تمرینی افزایش معنی داري یافت. 

تأثیر مصرف شیر کم چرب بر سطح سرمی شاخص هاي آسیب عضالنی و التهابی ناشی از یک جلسه تمرین پالیومتریک بر 

دقیقه تمرین پالیومتریک  پرداختند و بالفاصله پس  30نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی که به  20روي 

میلی لیتر شیر کم چرب مصرف کردند نشان داد که یک جلسه تمرین پالیومتریک باعث افزایش  500از آزمون، گروه مکمل 

اما در شاخص هاي آسیب عضالنی می شود اما مصرف شیر کم چرب بالفاصله پس از تمرین، از این افزایش جلوگیري می کند. 

خون  CKهفته تمرین هوازي در مقادیر  8دند که نیز نشان دا )1996( گزارش دیگري تیدیوس و همکاران و اینایاما و همکاران
                                                        

21. Sacheck, Blumberg 

22. Clarkson, Hubal  

23 . Spriet 

24.  Dufour 

25. Bablok  

26. Su  
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شناي روي  90نشان دادند که  )2009(27چنگو برخی آنزیم هاي ضداکسایشی ورزشکاران تغییري ایجاد نمی کند. کیه و 

  می شود. LDHو  CKدقیقه سبب افزایش  15تا  5زمین در زمان 

راهبردهاي گوناگونی در جهت کمک به کاهش میزان تخریب و کوفتگی عضالنی بررسی شده اند که از بین آنها می توان به 

کشش، ماساژ، سرمادرمانی، اولتراسوند، هومیوپاتی و مصرف داروهاي ضدالتهابی مانند آسپیرین و همچنین مصرف مکمل هاي 

  .)2007، 28بلومر( اشاره کرد و ال کارنیتین E, Cغذایی مانند ویتامین هاي 

ناشی از ورزش هاي بی هوازي و شدید به وسیله تغدیه  عضالنیبسیاري از مطالعات نشان داده اند که می توان از آسیب هاي 

رو بطور خاص مصرف مواد غذایی حاوي مقادیر باالي آنتی اکسیدان توصیه می شوند. لذا امروزه  مناسب جلوگیري نمود. از این

عملی مکمل هاي حاوي مقادیر قابل توجه عناصر آنتی اکسیدانی جهت از بین بردن سریع ضعف ناشی از ورزش و  ارزیابی

  .)2012و دیگران،  29بلویرانلی( همچنین پیشگیري از آسیب هاي استرس اکسیداتیو در طب ورزش مورد توجه است

که پیش از ترشح شیر ، باالفاصله پس از تولد توسط غدد پستانی جنس ماده در کلستروم یا آغوز یک ماده مغذي است  

پستانداران ترشح می شود.کلستروم یا آغوز نسبت به شیر معمولی مادر داراي چربی کمتر و پروتئین بیشتر می باشد.خواص و 

و  30کیم( آن توصیه می شده استفواید زیادي براي کلستروم برشمرده شده است و از دوران هاي بسیار قبل نیز  مصرف 

اخیرا از کلستروم به عنوان ماده اي با خواص؛ تنظیم کننده سیستم ایمنی، آنتی باکتریال، ضد التهاب در  .)2005دیگران، 

ن یکی ازترکیبات مورد استفاده در تهیه واکسن ها استفاده می شود. از آنجائیکه آغوز یک بیماري روماتوئید آرتریت و همچنی

و همچنین مواد معدنی و آمینو اسیدهاي متنوع می باشد به عنوان  E،C ،Aترکیب طبیعی و متعادل حاوي ویتامین هاي نظیر 

. امروزه آغوز نه تنها براي نوزادان بلکه )2014و دیگران، 31 زو( یک ترکیب داراي خواص آنتی اکسیدان نیز مطرح می باشد

براي سالمندان نیز  به عنوان یک مکمل طبیعی و مفید توصیه می شود. آغوز گاو همانند آغوز انسانی داراي ترکیبات زیستی 

فاکتور هاي ایمنی موجود در آغوز گاو به مراتب بیشتر از آغوز انسان می فعال متعدد می باشد و تحقیقات نشان داده اند که 

  .)2002 ،32اورکپا( باشند

                                                        
27. Keah, Chng 

28. Bloomer  

29 . Belviranli 

30 . Kim 

31.  Xu 

32 . Uruakpa 
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در بررسی هاي خود نشان دادند که آغوز گاو  می تواند در کیفیت التیام زخم تاثیر  ).2014( حسین اسماعیلی و همکاران 

 .مثبت داشته باشد

بی انتظار می رود که کلستروم گاوي بتواند در جهت مقابله باتوجه به اثرات کلستروم گاوي در محیط کشت بر روي عوامل التها

). با توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص 2010، 33داویشن و دیمنت( با سرکوب سیستم ایمنی پس از ورزش عمل کند

نت در خواص آنتی اکسیدانی و ضد اکسایشی  آغوز گاوي، دارا بودن نقش تنظیمی در سیستم ایمنی بدن و کاهش دادن عفو

سیستم تنفسی وتأیید شدن این مکانیسم ها توسط آغوز گاوي و از طرفی با توجه به اینکه شاید تمرین استقامتی و سرعتی 

نیم و ببینیم چه همراه با این مکمل بتواند در بهبود و کاهش آسیب هاي عضالنی سودمند باشد تصمیم گرفتیم بررسی ک

در موش هاي نر ویستار بوجود  LDHو  CKهمراه مکمل بر روي مقادیر  بی هوازي هوازي وتمرین  تغییراتی بعد از یک جلسه

 دارد؟ LDHو  CKتاثیري بر مقدار هوازي و بی هوازيتمرین  یک هفتهمی آید؟ آیا 

  مواد و روش ها

آغوز از گاوهاي نژاد تایی موش هاي نر به شرح زیر انجام شد: در ایتدا  8گروه  6این تحقیق از نوع تجربی می باشدکه بر روي 

 80ساعت پس از زایمان بدست آمده بالفاصله  به ظرف هاي استریل منتقل و در دماي زیر  6هولشتاین در فاصله کمتر از 

دند. ایران) به پودر تبدیل ش-درجه سانتی گراد فریز گردید. نمونه هاي فریز شده با استفاده از دستگاه فریزر درایر (شرکت دنا

  درصد بود. 25وش بازدهی این ر

) از آزمایشگاه حیوانات مرکز تحقیقات طب 200-250سر رت نر نژاد ویستار با دامنه وزنی (گرم 48در این مطالعه تجربی 

تجربی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خریداري شدند. حیوانات به مدت یک هفته بدون انجام هیچگونه مداخله اي جهت سازگار 

ساعته، دسترسی آزاد به غذاي حیوانات و آب  12ر شرایط استاندارد (سیکل روشنایی/تاریکی شدن با محیط آزمایشگاه د

درجه سانتی گراد) در قفس هاي از جنس پلی اتیلن نگهداري شدند. روش کار با حیوانات در این  22-25شهري سالم و دماي 

آزمایشگاهی ابالغی وزارت بهداشت، درمان و طرح مطابق شرح پیش رو براساس چک لیست رعایت اخالق در کار با حیوانات 

آموزش پزشکی با تاکید بر استفاده از حداقل حیوان مورد نیاز و به حداقل رساندن آزار و درد در مراحل مختلف اجراي مطالعه، 

  طراحی و اجرا گردید. 

(کنترل): دریافت   Iروه گروه مساوي به شرح پیرو تقسیم شدند؛ گ 6پس از گذشت یک هفته حیوانات بطور تصادفی به 

سی سی نرمال سالین به همراه یک  1(ورزش هوازي): دریافت کننده روزانه  IIسی سی نرمال سالین، گروه 1کننده روزانه  
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سی سی نرمال سالین به همراه یک جلسه ورزش بی  1(ورزش بی هوازي):دریافت کننده روزانه  IIIجلسه ورزش هوازي، گروه 

(مکمل با ورزش هوازي):  Vپودر آغوز ، گروه  mg/kg300(مکمل بدون ورزش): دریافت کننده روزانه  IVهوازي ، گروه 

( مکمل با ورزش بی هوازي): دریافت  VIپودر آغوز به همراه یک جلسه ورزش هوازي، گروه  mg/kg300دریافت کننده روزانه 

  وازي. پودر آغوز به همراه یک جلسه ورزش بی ه mg/kg300کننده روزانه 

بارگیري مکمل آغوز و همچنین نرمال سالین جهت گروه هاي کنترل به مدت یک هفته و بصورت خوراکی جهت تمام 

گروه ها انجام شد. پس از یک هفته تیمار، انجام ورزش هوازي و بی هوازي براي گروه هاي مورد نظر انجام شد. بمنظور انجام 

 3بعد از  ایران) قرار داده شده و- جوندگان ( شرکت تجهیز گستر امید ایرانیانها درون نوارگردان مخصوص  ورزش هوازي موش

 30متر بر دقیقه با شیب صفر و بمدت  25با سرعت ، متر بر دقیقه و شیب صفر درجه 10دقیقه گرم کردن با سرعت پنج تا 

ها ورزش بی  در موش استرس اکسایشید انجام گرفت. به منظور ایجا دقیقه دویدند و بعد از پایان تمرین یک دقیقه سرد کردن

ثانیه اي با  40تکرار  8بوسیله قرار دادن حیوانات در نوار گردان ، تمرین در کردن  گرم از بعدهوازي براي گروه هاي مورد نظر 

. مطالعات )2006، 34و گوکبل بلویرانلی( انجام شدثانیه بین تکرارها  100درجه و بازیافت  10متر بر دقیقه با شیب  50سرعت 

هایی که قبال سابقه  هیچ تمرینی نداشته اند می  گذشته بخوبی نشان داده اند یک جلسه تمرین بی هوازي شدید در موش

تواند آسیب هاي عضالنی و استرس اکسیداتیو را بخوبی ایجاد نماید. لذا در این مطالعه انجام یک جلسه تمرین مد نظر قرار 

گرفت . تغییرات دو شاخص ، کراتین کیناز و الکتات دهیدروژناز  جهت بررسی اثر بخشی خاصیت آنتی اکسیدانی آغوز در این 

با رعایت شرایط ناشتایی ابتدا حیوان سر موش از هرگروه  8براي خونگیري، پژوهش انتخاب و مورد اندازه گیري قرار گرفتند.  

ر) بیهوش می شد، سپس با باز کردن شکم، خونگیري به طور مستقیم از قلب و تا توسط بیهوشی استنشاقی (دي اتیل ات

سی سی آغشته به هپارین  10حداکثر مقدار ممکن( شش تا هشت سی سی) انجام می گرفت. براي خونگیري از سرنگ هاي 

دور در دقیقه و به  3000استفاده شد، سپس خون به داخل لوله هاي آزمایش برچسب گذاري شده منتقل شد، و با سرعت 

دقیقه سانتریفیوژ شد. در نهایت پالسما از لوله هاي مربوط استخراج و داخل میکروتیوب هاي جداگانه و لیبل گذاري  15مدت 

شده قرار گرفت و براي سنجش متغیر ها به  آزمایشگاه تحویل داده شد. اندازه گیري الکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز توسط 

بار تکرار جهت هر نمونه انجام شد. سپس  2ژاپن)  با - 24iایران) و دستگاه اتوآناالزیر( پرستیژ-رد (پارس آزمونکیت استاندا

) شده و پس از تعیین نرمال بودن توزیع داده ها بوسیله آزمون کولموگروف 19(ویرایش  SPSSنرم افزار  داده ها وارد

در صورت وجود اختالف با آزمون تعقیبی توکی  در  نوواآي آماري اسمیرنوف ، مقایسه بین گروهی داده ها با آزمون ها

0,05p<  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  

  
                                                        

34.  Belviranlı, Gökbel 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  94گنبدکاووس بهمن                   تندرستی  ء اي و ارتقاعلوم ورزشی نوین،ورزش حرفهاولین همایش ملی 
   

 

٨ 
 

 

  یافته ها

توسط آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان داد که این دو متغیر از توزیع  LDHو  CKتعیین توزیع مقادیر داده هاي 

نشان داد  که در میانگین مقادیر کراتین کیناز  ANOVA. مقایسه بین گروهی با آزمون ) p≤ 05/0( نرمال برخوردار بودند

)002/0 =p ) 006/0)و الکتات دهیدروژناز =p  در بین گروهها اختالف معنی داري وجود دارد. لذا مقایسه گروهها با یکدیگر (

ارائه شده است.  1 شکلدر  CKف معیار مقادیر درصد انجام شد. میانگین و انحرا 95توسط تست تعقیبی توکی با اطمینان 

 p=  006/0( کنترل) بود (I (ورزش بی هوازي) به طور معنی داري بیشتر از گروه IIIدر موشهاي گروه CKبدین ترتیب مقادیر 

( کنترل) Iه ). مقایسه گروp= 86/0( (کنترل) نداشت I(ورزش هوازي)، اختالف معنی داري را با گروه  IIدر گروه  CK). مقادیر 

هاي دریافت کننده مکمل و  موش ).p=48/0( نشان نداد CK(مکمل بدون ورزش)، اختالف معنی داري را در مقادیر  IVو گروه 

کمتري در مقایسه با گروه ورزش بی  CK) بطور معنی داري سطح VI(گروه  مورد تمرین قرار گرفته با ورزش بی هوازي شدید

  ).p=99/0) اما در مقایسه با گروه کنترل اختالف معنی داري وجود نداشت(p= 001/0( اشتند) دIIIهوازي بدون مکمل (گروه

در موشهاي گروه  LDHآورده شده است. نتایج نشان می دهد که سطح  2 شکلدر قالب  LDHمیانگین و مقایسه سطوح 

III (ورزش بی هوازي)  به طور معنی داري بیشتر از گروه I010/0( ( کنترل) بود=p) همچنین بین گروههاي تمرین هوازي.(II (

بدین ترتیب که ورزش بی هوازي شدید در  )p= 001/0( ) نیز در این مقادیر اختالف معنی داري وجود داشتIIIو بی هوازي (

) در IV( هاي دریافت کننده مکمل ها شده بود. موش در موش LDHمقایسه با ورزش هوازي سبب افزایش معنی دار در سطح 

). تیمار خوراکی با پودر آغوز توانست p=99/0( نشان ندادند LDH) اختالف معنی داري را در سطح Iسه با گروه کنترل (مقای

(ورزش بی هوازي) مهار  III) را در مقایسه با گروه VIناشی از ورزش بی هوازي شدید( LDHبطور معنی داري افزایش 

  ). p≥ 0001/0نماید(
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) در p≥ 05/0تفاوت معنی دار( *در گروه هاي مورد مطالعه. CK، مقایسه میانگین و انحراف معیار سطح پالسمایی 1شکل 

  مقایسه با گروه کنترل سالم.
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) در p≥ 05/0(   تفاوت معنی دار *در گروه هاي مورد مطالعه. LDH، مقایسه میانگین و انحراف معیار سطح پالسمایی 2شکل 

  گروه کنترل سالم.مقایسه با 

  بحث

 LDHو  CKروزه مکمل آغوز توانست بطور معنی داري افزایش سطوح  7بارگیري یافت هاي پژوهش حاضر نشان داد که 

و دکتر گائینی و ) 1392( دیگرانناشی از تمرین بی هوازي را در موش ها مهار نماید که با یافته هاي أصغر محمدي دوست و 

اما با یافته هاي که مهم ترین دلیل آن شباهت در خاصیت آنتی اکسیدانی این مکمل می باشد، ) همسو است 1388( دیگران

که از دالیل این اختالف می توان به میزان و نوع مصرف مکمل،  تفاوت داشت ).1996( تیدیوس و همکاران و اینایاما و همکاران

شاخص هاي عضالنی را بعد از تمرینات هوازي و بی هوازي ، بیشتر مطالعه ها افزایش مقادیر نوع پروتکل تمرین اشاره کرد

تولید رادیکال هاي آزاد و گونه  کمتر مورد توجه قرار گرفته است، شدید را گزارش کرده اند اما تاثیر مکمل هاي آنتی اکسیدانی

طبیعی توسط سیستم هاي اکسیژن واکنش پذیر، بخشی از متابولیسم سلولی می باشد. رادیکال هاي آزاد تولید شده بطور 

آنتی اکسیدانی بدن که شامل بخش آنزیمی (نظیر؛ آنزیم هاي کاتاالز، سوپر اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز) و 

و همچنین موادي چون گلوتاتیون، یوبی کوئینین و  A,E,Cهمچنین بخش غیر آنزیمی (نظیر موادي چون ویتامین هاي 
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گردند. ورزش می تواند تعادل بین تولید رادیکال هاي آزاد و سیستم آنتی اکسیدانی بدن را از فالونوئید ها) می باشد خنثی می 

روي می دهند. از اینرو مصرف آنتی اکسیدان هاي خوراکی در بین ورزشکاران  بافتیبین ببرد که در نتیجه آن آسیب هاي 

. امروزه مصرف مکمل هاي مختلف در رژیم غذایی ورزشکاران متداول می باشد. )2005و دیگران،  35ووالرد( توصیه می شود

مواد مغذي که بتوانند به ورزشکاران در باال بردن توانشان کمک کنند و همچنین عوارض سوء ناشی از فشار باالي تمرینات 

 بازتوانی مجدد ورزشکاران اثر گذار باشند همواره مد نظر کارشناسان طب ورزشی می باشدورزش را کاهش دهند و یا حتی در 

که پیشتر در  . با توجه به حضور مواد مغذي و همچنین عوامل آنتی اکسیدان موجود در آغوز)2009و دیگران،  36سکامبدا(

ناشی  ل آسییب هايمقدمه به آن پرداخته شد، اینطور استنباط می شود که آغوز می تواند به عنوان یک ترکیب موثر بر کنتر

بی هوازي  هوازي و ناشی از ورزش هايدر این مطالعه اولیه اثرات کوتاه مدت آن بر آسیب  از ورزش مورد توجه قرار گیرد. لذا

  هاي صحرایی مورد ارزیابی قرار گرفت.  شدید در موش

CK  وLDH  دو شاخص مهم زیستی در ارزیابی اختالالت ماهیچه قلبی و همچنین آسیب هاي عضالنی ناشی از ورزش

آنزیم ها یا پروتئین هاي سرمی عضالت اسکلتی نشان دهنده وضعیت کارایی بافت عضالنی هستند و در هر دو می باشند. 

فیزیولوژیکی بسیار اهمیت دارنـد. افـزایش ایـن آنزیم ها می تواند نشانه اي از نکروز سـلولی یـا آسـیب حالت پاتولوژیکی و 

بـافتی ناشی از صدمات حاد و مزمن باشد. میزان شـدت فعـالیتی کـه بافت عضالنی می تواند تحمل کند، نقطه شکست آن 

و پروتئین هاي درون  LDHو  CKبیشـتر شـود، آنزیم هایی چون  است. اگر شدت و بار تمرینی فعالیت مورد نظر از این حـد

سلولی به مایع میان بافتی نشـت می کنند. که این مواد توسط دستگاه لنفاوي جمع آوري شده و به جریان خون ریخته می 

. در )2013و دیگران،  کاشف( شوند. بنابراین میزان این آنزیم ها می تواند شاخصی براي سنجش میزان آسیب عضالنی باشد

اتین کیناز و الکتات دهیدروژناز   بخوبی توانست افزایش کر مشخص شدهاین مطالعه مصرف یک هفته مکمل آغوز  با دوز 

ناشی از ورزش بی هوازي شدید را مهار نماید. جستجوي منابع علمی  استرس اکسایشیها در شرایط  ناشی از قرار گرفتن موش

در این خصوص نشان داد که تاکنون نقش حفاظتی آغوز بر آسیب هاي ناشی از ورزش بررسی نشده است. اما در مطالعات 

 دیگرانو  37پریت کار جینمتعدد دیگر اثرات مصرف آغوز گاوي بر سایر موضوعات مورد بررسی قرار کرفته اند. در مطالعه 

ادند. یافته هاي هاي مبتال به انفارکتوس میوکارد را مورد ارزیابی قرار د اثرات حفاظت قلبی آغوز گاوي بر روي موش ).2014(

اي هر کیلو وزن میلی گرم به از 2000و  1000، 500 این مطالعه نشان داد که مصرف خوراکی  پودر آغوز گاوي در دوزهاي

                                                        
35 . Vollaard 

36. Dascombe 

37 . GinpreetKaur 
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هاي صحرایی هیچگونه اثر سمی نداشت. در مطالعه یاد شده اثرات آنتی اکسیدانی آغوز نیز  مورد بررسی قرار  بدن در موش

اوي داراي خاصیت آنتی اکسیدانی باالیی بخصوص در مهار پراکسیداسیون لیپیدها می باشد. در گرفته که نشان داد آغوز گ

اي هر کیلو وزن میلی گرم به از 500و  250خوراکی  بحث حفاظت قلبی که موضوع اصلی مطالعه آنها بود نیز مصرف دوزهاي

و همکاران  38آپوکوتی ده بودند را کاهش دهد.هاي دچار انفارکتوس میوکارد ش را در موش LDHو  CKبدن توانست افزایش 

نتایج مطالعه اي را منتشر نمودند که در آن به بررسی اثرات آنتی اکسیدانی کلستروم در موش کوچک آزمایشگاهی  )2012(

وزن میلی گرم به اضاي هر کیلو  50ها دوز  که درمعرض آسیب ورزشی قرار گرفته بود ، پرداختند. در مطالعه اشاره شده موش

دمیل تیمار شدند و اثرات آغوز بالفاصله دقیقه با تر 30ت کردند و روزانه بدن پودر آغوز گاوي  بصورت خوراکی و روزانه دریاف

روز پس از تمرین بر روي تغییرات آنتی اکسیدانی مورد بررسی قرار گرفت. یافته هاي آنها نشان  42روز و  21پس از تمرین، 

لیپید هیدرو پراکسید  و گزانتین اکسیداز را در عضالت کاهش دهد و همچنین ظرفیت آنتی  داد که آغوز گاوي توانست 

اکسیدانی بخصوص سوپراکسید دیسموتاز را ارتقاء دهد. نتایج یافته هاي مطالعه حاضر را می توان به حضور ترکیبات مفید 

باالي آنتی اکسیدان هاي آنزیمی وغیر  موجود در آغوز گاوي نسبت داد. مشخص شده است که آغوز گاوي حاوي مقادیر

آنزیمی است. الکتوپراکسیداز،کاتاالز،سوپراکسیداز دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز ازجمله آنتی اکسیدانهاي آنزیمی موجود در 

و  A,E,Cآغوز می باشند. از جمله  مواد با خاصیت آنتی اکسیدان غیر آنزیمی  موجود در آغوز می توان به  ویتامین هاي 

  .)2009زربان و دیگران،  ;2007و دیگران،  39پرزسبیلسکا(الکتوفرین اشاره  نمود 

رد که هاي مطالعات گذشته می توان اینطور نتیجه گیري ک با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و یافته نتیجه گیري: 

ورهاي رشد متعدد، می تواند  به مقادیر متعادل ترکیبات با خواص آنتی اکسیدان و همچنین فاکت آغوز با توجه به دارا بودن

عنوان یک مکمل ورزشی جهت کاهش آسیب هاي عضالنی ناشی از تمرینات شدید توصیه گردد. افزون برخواص آنتی 

نتی انرژي باالي آغوز، نه تنها به عنوان یک ترکیب با خواص آ طبعااکسیدانی، وجود مقادیر قابل توجه پروتئین و چربی و 

  مین کننده انرژي می تواند مورد توجه قرار گیرد.بعنوان منبع تأاکسیدانی بلکه 

ها اشاره نمود  از جمله محدودیت هاي مطالعه حاضر می توان به فقدان ارزیابی توان انجام تمرینات مختلف  در بین گروه

  زشی مد نظر قرار گیرند.که پیشنهاد می شود در مطالعات آینده بمنظور شناسایی بیشتر خواص مکمل آغوز در فعالیت هاي ور

  

                                                        
38 . Appukutty 

39. Przybylska  
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  تقدیر و تشکر

بدینوسیله مراتب قدردانی خود را از معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و مجموعه مرکز تحقیقات طب 

. نتایج ارائه شده متجربی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به جهت همکاري و  فراهم نمودن شرایط اجراي این مطالعه ابراز می دار

  نشگاه سیستان و بلوچستان می باشد.مصوب دا بنده و مقاله پیش رو بخشی از پایان نامه دانشجوییدر 
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Protective effects of bovine colostrum supplementation on indicators of muscle damage 

Exercise-induced in rat 

Javad bayat40, Farhad SHahamat Nashtifani 41,  Mehdi Mogharnasi42, Mohsen Foadoddini43, Maryam 

Banparvari,44  

Abstract: Background and Purpose: Dietary antioxidant supplements are marketed to and used by 

athletes as a means to counteract the muscle damage of exercise.Previous studies indicate bovine colostrum 

(BC) has antioxidant activity, butit’s remaining unclear that BC have beneficial effects on strenuous exercise 

oxidative damage or not. Thus, this study examined the effects of BC on exercise-induced muscle damage in 

rats. Research Methodology: Forty-eight male Wistar rats randomly divided into 6 equal groups (Control, 

Colostrum, aerobic exercise, anaerobic exercise, aerobic exercise+ BC and anaerobic exercise+ BC). 

Colostrum groups of rats were given a daily oral supplement of 300 mg/kg body weight of BC for 7 

consecutive days. After pretreating of BC, the aerobic and anaerobic training program induced 1 bout of 

running on treadmill.24 h after training program,the blood sample from each group was taken in order to 

measure plasma levels of lactate dehydrogenase(LDH) and creatine  Kinase (CK). Data were analyzed by SPSS 

(version 19) and after determining the normal distribution of data by Kolmogorov-Smirnov test, comparison of 

the data group was performed by ANOVA and in case of differences with Tukey test at p <0.05 were analyzed. 

Results: The plasma levels of LDH and CK markedly increased in anaerobic exercise group in comparison 

with control group. There was no significant difference between aerobic exercise group with the control. The 
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results revealed that BC pretreatment significantly prevented LDH and CK increasing induced by strenuous 

exercise oxidative damage in rats. Conclusion: colostrum supplement due to its antioxidant properties as a 

sports supplement is recommended to reduce muscle damage. But suggested that higher doses of these 

supplements for longer periods and taking more exercise sessions also will be evaluated 

Key words: Bovine colostrum; exercise; lactate dehydrogenase; creatine Kinase; rat 
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