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چکیده
بهمنظور بررسی اثرات استفاده ویتامینهای  C ،Eو ترکیبی از این دو در کاهش تنشهای اکسیداتیو در اسبچه خزر ،آزمایشی در قالب
طرح کامالً تصادفی با  4تیمار و  4تکرار بر روی  61راس اسبچه خزر بهمدت 16روز (سه هفته) انجام شد .اسبچههای مورد مطالعه ،از سالمت
کامل برخوردار بودند و میانگین سنی آنها  8/5سال(  7-61سال) و میانگین وزنی  111کیلوگرم ( 111-141کیلوگرم) بود .تیمارهای
آزمایشی شامل -6 :گروه شاهد (یونجه همراه با کاه یاکلش) -1 ،گروه حاوی جیره شاهد به اضافه میزان  1گرم ویتامین  Eمحاسبه شده بر حسب
وزن در روز در تمام دوره آزمایش -3 ،گروه حاوی جیره شاهد بههمراه مقدار  7گرم ویتامین  Cدر روز در تمام دوره آزمایش -4 ،گروه حاوی
جیره شاهد به همراه ویتامین  E+Cبهترتیب  1و  7گرم در روز بود .نمونههای خونی از تمامی اسبچهها در زمان استراحت و بالفاصله پس از تنش
ورزشی ،اخذ شد .سرمهای تهیه شده ،در آزمایشگاه بهوسیله  ،HPLCاتاناالیزر و اسپکتوفوتومتر آنالیز شدند .براساس نتایج بهدست آمده استفاده
از افزودنی بر سطح آنزیمهای آسپارتاتآمینوترانسفراز ،کراتینکیناز و گلوتاتیونپراکسیداز سرم خون معنیدار نبود ) .(p≥1/15ولی اثر افزودنی بر
سطح ویتامین Cو ویتامین  Eمعنیدار بود ) .(p≤1/15اثر ورزش بر سطح آنزیم آسپارتاتآمینوترانسفراز و ویتامین  Cمعنیدار بود )(p≤1/15و
اثرات متقابل ورزش و افزودنی بر هیچیک از صفات مورد بررسی معنیدار نبود ) .(p≥1/15در کل با استفاده توأم ویتامین  Cو  Eسبب ایجاد
باالترین سطح سوپراکسید دیسموتاز و ویتامینهای  Cو  Eدر سرم اسبچهها شد.
کلمات کلیدی :اسبچه خزر ،استرس اکسیداتیو ،آنتی اکسیدان ،رادیکال آزاد ،ویتامین  ،Eویتامین C
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مقدمه
مطالعات زیادی وجود دارد ،که نشان میدهند ،فعالیت فیزیکی
شدید و ورزش توأم با استرس باعث آسیب به  DNAمیشود.رادیکالهای
آزاد موجب پراکسیداسیون فسفولیپیدهای غشائی ،شکسته شدن
زنجیره  DNAو دناتوره شدن پروتئینها میشوند ( Inoueو همکاران،
 .)5991انواع گوناگونی از دفاع آنتیاکسیدانی در موجودات هوازی
پدید آمده است .درواقع ،آنتیاکسیدان مادهای است که بتواند از آسیب
اکسیداتیو 5به یک مولکول هدف جلوگیری کند یا آن را به تأخیر
اندازد .همه مولکولهای موجود در بدن جانداران ،شامل پپتیدها،
پروتئینها ،نوکلئیک اسیدها و کربوهیدراتها قابلیت آن را دارند ،که
در معرض آسیب اکسیداتیو قرار گیرند .برای مطالعه آنتیاکسیدانها
در آزمایشگاه باید مادهای انتخاب شود ،که هدف حمله قرار میگیرد.
انتخاب این ماده ممکن است ،بهدلیل اهمیت آن یا سهولت اندازهگیری
آسیب وارد برآن باشد .بهطور مثال ،حمله رادیکال آزاد به لیپید ،به
این مولکول آسیب میرساند (پراکسید شدن لیپیدی) .این آسیب با
آزمونهای سادهای اندازهگیری میشود .البته بهجز لیپیدها ،سایر اجزای
سلول نیز ممکن است مورد حمله رادیکالها قرار بگیرند و آسیب
دیدن آنها میتواند از اهمیت یکسان یا حتی بیشتری نیز برخوردار
باشد .بنابراین ،مطالعات آزمایشگاهی در مورد آنتیاکسیدانها باید با
توجه کامل به روشهای مورد استفاده ،مورد تفسیر قرار گیرند .بهعبارت
دیگر ،بیان اینکه ماده الف آنتیاکسیدان مناسبی است ،بدون مشخص
کردن روشهای مورد استفاده ،بیمعنا خواهد بود (میشل.)5711 ،
به عنوان نمونه رادیکال آزاد هیدروکسیل ،فعالترین رادیکال
اکسیژنی است ،این رادیکال توانایی زیادی برای آسیب رساندن و
تخریب دارد ،زیرا بهمحض تماس با هر مولکول بیولوژیکی ،به آن حمله
میکند و معموأل موجب شروع واکنشهای زنجیرهای رادیکالهای آزاد
میشود ( Halliwellو همکاران .)5999 ،در یک تقسیمبندی کلی
میتوان منابع تولیدکننده رادیکالهای آزاد (عوامل آغازکننده
اکسیداسیون) را به دو دسته عوامل بیرونی و داخلی تقسیم نمود .از
مهمترین عوامل بیرونی یا عوامل شیمیایی و فیزیکی میتوان اشعههای
یونساز حتی نور خورشید ،آلودگی هوا بهخصوص دیاکسیدکربن و
اکسیدنیتروژن و ترکیبات شیمیایی مانند تتراکلریدکربن ()CCL4
آلودهکنندههای محیطی ،حشرهکشها ،بیهوشکنندهها ،محلولهای
صنعتی و اُزن را نام برد ( .)5994 ،Yugعوامل درونی یا زیستی شامل
رادیکالهای آزاد واکنشگر هستند که در اثر عواملی مانند اکسیدازها
 -5آسیب اکسیداتیو ،اصطالحی کلی است که نشاندهنده حمله رادیکالهای
آزاد حاوی اکسیژن است مانند سوپراکسید ()O20
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و اکسیدکنندهها بهوجود میآیند .عوامل درونی در میتوکندریها،
فاگوسیتها ،پراکسیزومها ،التهابها ،فعالیتهای سنگین بدنی و کم
خونیهای موضعی بروز میکنند .هر دو عامل خارجی و داخلی با ایجاد
رادیکال آزاد و اکسیداسیون لیپیدها و لیپوپروتئینها باعث لیپوفوشین
زایی میشوند ( .)5994 ،Yugلیپوفوشین ،یا رنگیزه سن یک ماده
خود فلورسنت است ،که بهطور فزایندهای درون لیزوزومهای ثانویه در
سلولهای مختلفی از نسوج انسان و حیوانات تجمع مییابد .چون این
تجمع برجستهترین تظاهر سلولی پیری است ،اغلب بهعنوان یک
شاخص پیری درنظرگرفته میشود و تحقیقات مختلف در مورد
ساختمان ،ترکیب و سرعت تجمع لیپوفوشین در انواع سلولهای
مختلف صورت گرفته است ( .)5991 ،Conchrancدر جریان استرس
اکسیداتیو بافتهای مختلفی مثل کلیه ،ریه ،قلب ،پوست ،مغز ،مفاصل،
مجاری معدی رودهای ،چشمها ،عروق ،گلبولهای قرمز و دیگر بافتها
تحت تأثیر قرار میگیرند (.)2002 ،Karamanlioglu
بهطورکلی سیستمهای دفاع آنتیاکسیدانی به دو گروه آنزیمی
و غیرآنزیمی تقسیم میشوند .سیستمهای دفاع آنتیاکسیدانی آنزیمی
(مهمترین عوامل آنتیاکسیدانی در درون سلولها) آنزیمهایی همچون
سوپراکسیددیسموتاز ( ،)SODگلوتاتیونپراکسیداز ( )GPXو کاتاالز
میباشند .سیستمهای دفاع آنتیاکسیدانی غیرآنزیمی ،مهمترین
آنتیاکسیدانهایی که در این گروه قرار میگیرند ،شامل ویتامین E
( αتوکوفرول) ،کارتنوئیدها ،اسیداسکوربیک ،اسیداوریک و بیلیروبین
میباشند ( Thalerو همکاران .)5991 ،آنتیاکسیدانها میتوانند با
مکانیسمهای مختلفی عمل نمایند .مکانیسمهایی همانند برداشت
اکسیژن با کاهش غلظت موضعی اکسیژن ،برداشت یونهای فلزی
کاتالیتیک مانند  Fe+2و  ،Cu+2برداشت گونههای فعال اکسیژن مانند
سوپراکسید  ،O2هیدروژن پراکسید  H2O2و قطعکردن واکنشهای
زنجیرهای موثر باشند .برای مثال آنتیاکسیدانها میتوانند در سطوحی
همانند جلوگیری از تشکیل رادیکالهای آزاد ،ترمیم صدمات ناشی از
فعالیت رادیکالها ،افزایش دفع یا جذب مولکولهای صدمه دیده و به
حداقل رساندن موتاسیون عمل کنند (گاتریج.)5711 ،
براساس تحقیقات گذشته ،مکملسازی با ویتامینهای  Eو C
میتواند وضعیت -αتوکوفرول و اسیداسکوربیک را در پونیهای ورزش
چوگان ،بهبود بخشد ،بهخصوص در انتهای فصل مسابقه و زمانیکه
تمرینات طبق برنامه بیش از حد باشد .بهطورکلی پونیهای با فعالیت
ورزشی شدید در مقایسه با گروهی با فعالیت ورزشی سبک ،میتوانند
از مکملهای ویتامین  Eو  Cبهره بیشتری ببرند و کارآیی را در
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اسبهایی با فعالیت ورزشی سنگین بهبود میبخشد ( Hoffmanو
همکاران.)2005 ،
باتوجه به مطالب ذکر شده ،فعالیتهای ورزشی شدید 50-70
برابر حالت عادی مصرف اکسیژن را افزایش میدهند ،که این مسئله
تولید رادیکالهای آزاد و در نتیجه تخریب عضالت و سایر بافتهای
بدن را افزایش میدهند .از طرفی براساس گزارشات بافتها زمانیکه
در فعالیتهای سخت و شدید قرار میگیرند ،دفاع آنتیاکسیدانی خود
را افزایش میدهند ( Piccionو همکاران .)2001 ،بنابراین چگونه
میتوان از یک اسب مسابقه بر علیه رادیکالهای آزاد ناشی از ورزش
محافظت کرد؟ بهعبارت دیگر ،آیا یک اسب مسابقه باید آنتیاکسیدان
مصرف کند؟ لذا این تحقیق با هدف بررسی اثرات استفاده از ویتامین
 Cو  Eو مصرف توأم آنها بر میزان آنزیمها و آنتیاکسیدانهای سرم
خون برای اولینبار در اسبچههای خزر انجام شد.

شد .فعالیت ورزشی در این تحقیق به این صورت بود که اسبچههای
موجود در هر تیمار بهصورت گروهی مورد فعالیت ورزشی قرار
میگرفتند .به اسبچهها بهمدت  20دقیقه تمرین سبک جهت آماده و
گرم شدن ،داده میشد ،سپس در پیست ،فاصله مشخصی را طی
مینمودند ( 100متر) .در پایان مسیر  100متری که اسبچهها به
صورت یورتمه و چهارنعل طی میکردند ،عالئم حیاتی قابل کنترل
(ضربان ،نبض و تنفس) اندازهگیری و پس از اطمینان از اینکه میزان
این فاکتورها مؤید تحت تنش (استرس) قرار گرفتن اسبچه بود ،از
حیوانات خونگیری بهعمل آمد ،نمونه خونهای گرفته شده به لولههای
آزمایشی بدون ماده ضدانعقاد منتقل شده و در مجاورت یخ به آزمایشگاه
جهت بررسی پارامترهای مورد نظر ارسال شد .در آزمایشگاه نمونهها
سانتریفیوژ و سرمهای تهیه شده در دمای  -20جهت آزمایشها نگهداری
شدند (Williamsو همکاران2004 ،؛  Hoffmanو همکاران.)2005 ،
جدول :1ترکیب خوراک روزانه برای هر اسبچه خزر

مواد و روشها
این آزمایش در قالب طرح کامأل تصادفی با  4تیمار و  4تکرار
جمعاً  51رأس اسبچهخزر از مدرسه کاسپین اسب ایرانیان به شماره
ثبت ( 21112به تعداد مساوی اخته و مادیان ،با گروه سنی بین  1تا
50سال) و جیره غذایی یکسان و شرایط ورزشی مشابه ،بهمدت 25
روز (سه هفته) در باشگاه سوارکاری آزمون واقع در ضلع شرقی
استادیوم آزادی ،منطقه  22شهرداری تهران ،از تاریخ یازدهم آذرماه
سال 5795مورد اجراء گذاشته شد .اسبچهها از میانگین وزنی بین
 200الی  240کیلوگرم که تمامی از سالمت کامل برخوردار بودهاند،
انتحاب شدند .هر یک از اسبچهها بهصورت تصادفی در هر یک از
تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند .برای تصادفی کردن از روش قرعهکشی
استفاده شد .تیمارها شامل )5 :گروه شاهد )2 ،گروه حاوی جیره شاهد
بهاضافه میزان  1گرم ویتامین( 5Eویتامین Eجیره بر مبنای جدول
 NRCحداکثر  1000واحد بینالمللی  Iuدر روز) بر حسب وزن در
روز در تمام دوره آزمایش )7 ،گروه حاوی جیره شاهد بههمراه مقدار
 1گرم ویتامین  Cدر روز در تمام دوره آزمایش و  )4گروه حاوی جیره
شاهد بههمراه ویتامین  E+Cبهترتیب  1و  1گرم در روز بود.
برای تهیه نمونههای خونی در پایان هفته سوم دو بار از تمامی
اسبچههای موجود در هر تیمار خونگیری بهعمل آمد ،یکبار قبل از
تمرین و در حالت استراحت و بار دیگر بالفاصله بعد از انجام فعالیت
ورزشی از ورید گردن بهمقدار  50سیسی خون ،از هر حیوان گرفته
1ویتامین  Eمورد استفاده در این آزمایش از نوع
 10 acetatدرصد بود.
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DL-alpha-Tocopherol

صبح

ظهر

عصر

یونجه  5کیلوگرم
کاه یا کلش
0/1کیلوگرم

یونجه  5کیلوگرم
کاه یا کلش
0/1کیلوگرم

یونجه  5کیلوگرم
کاه یا کلش
0/1کیلوگرم

برای ارزیابی ویتامین Eو ویتامین Cنمونههای خون به آزمایشگاه
تحقیقاتی بیوفارماسی پارس واقع در تهران انتقال داده شده و سرم
ارسالی به آزمایشگاه توسط دستگاه  HPLC2انجام شد .بدینمنظور
 200میکرولیتر پالسما 5/1 ،میلیلیتر اتانول اضافه میشود ،در
میکسر بهمدت  20ثانیه قرار داده شد و سپس بهمدت  1دقیقه در
سانتریفیوژ ( )4000 RPMقرار داده شد .سپس از محلول باالیی 5
میلی لیتر را برداشته و در لوله آزمایش قرار داده شد و  5میلیلیتر
هگزان و  200میکرولیتر آب مقطر اضافه نموده و مجددأ بهمدت 20
ثانیه در شیکر و دوباره  1دقیقه در سانتریفیوژ ( )4000 RPMقرار
داده شد .دوباره از محلول باالیی  110میکرولیتر برداشته و با هگزان
استخراج مینمایند .هگزان را زیر گاز ازت تبخیر نموده و به باقیمانده
که در لوله است  210میکرولیتر متانول اضافه کرده و  10میکرولیتر به
 HPLCتزریق مینمایند ( Williamsو همکاران .)2004 ،برای اندازهگیری
آنزیمهای GSH ،CK ،ASTو  SODسرمهای خون جمعآوری شده،
در دمای  -20درجه فریز شده و به آزمایشگاه دامپزشکی دانشگاه
تهران ارسال شد .در آزمایشگاه با استفاده از کیت ELITech (CK
- Instrument,HPLC Pump,; Young Lin Gradient pump. SP039DDetector,; Young Lin UV039D-Injection Valve,; Rheondyne 0127i
2
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فتحیزاده و همکاران

) NAC 1+5و بهروش اتاناالیزر و برحسب  U/Lآنزیمهای  CKو AST

نتایج

اندازهگیری شدند ( Frankelو )5911 ،Reitmanو آنزیمهای  GSHو
 SODبا استفاده از کیت Biorex diagnostics (GLUTATHIONE
) PEROXIDASEو بهروش اسپکتوفتومتر و برحسب  U/Lاندازهگیری
شدند ( Szaszو همکاران.)5911 ،

در جدول  2پارامترهای مربوط به هفته سوم قبل از تمرین نمایش
داده شده است .آنزیم آسپارتاتآمینوترانسفراز( ،)ASTآنزیم کراتین
کیناز ( ،)CKآنزیم گلوتاتیونپراکسیداز( )GSHو آنزیم سوپراکسید
دیسموتاز ( )SODتحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند
( .(p≥0/01سطح ویتامین  Cسرم تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار
نگرفت ( .)p≥0/01در مورد ویتامین Eاختالف معنیداری بین تیمارهای
آزمایشی مشاهده شده است ( )p≤0/01و بیشترین مقدار سطح سرمی
ویتامین  Eمربوط به تیمار آزمایشی دریافت کننده ویتامینهای E+C
و کمترین مقدار مربوط به تیمار آزمایشی شاهد میباشد.

طرح آماری :در پایان دادههای بهدست آمده برای بهدست
آوردن اثرات اصلی (قبل و بعد از تست ورزش) و افزودنی (بدون
افزودنی ،استفاده از ویتامین  E ،Cو اثرات توام آنها) با برنامه آماری
 SASمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای تنظیم و دستهبندی
دادهها از نرمافزار کامپیوتری  Excelو مقایسات میانگینها ،با استفاده
از آزمون دانکن انجام شد.

جدول :2پارامترهای مربوط به هفته سوم قبل از تمرین
AST

صفت

CK

SOD

GSH

VitE

VitC

تیمارآزمایش
شاهد
ویتامین  Eواحد بینالمللی IUبر کیلوگرم وزن
ویتامین  Cگرم بر وزن
ویتامین E+C
SEM

599/0000
207/0000
597/0000
591/0000

242/1111
411/7777
457/1111
241/1111

41/4777
14/0777
42/1100
71/0111

5777/1711
911/7000
5542/1711
5751/7777

5/4511
5/7211
5/0700
5/4200

0/9400
5/7900a
5/4111a
2/4177b

4/52111

14/11540

549/511

17/17144

0/01717

0/25010

0/114

0/117

0/475

0/291

0/599

0/071

P-Value

a

میانگینهای هر ستون که عالئم متفاوت دارند ،از نظر آماری اختالف معنیدار در سطح ( ) p≤ 0/01دارند.

در جدول  7پارامترهای مربوط به هفته سوم بعد از تمرین،
بیانگر این مطلب است ،که آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (،)AST
دارای اختالف معنیداری بین تیمارهای آزمایشی نمیباشد (.)P≥0/01
در مورد آنزیم کراتینکیناز ( )CKاختالف معنیداری بین تیمارهای
آزمایشی مشاهده شده است ( )P≤0/05که بیشترین میزان آنزیم CK
در تیمار آزمایشی شاهد و کمترین میزان آنزیم در تیمار آزمایشی
دریافتکننده ویتامینهای  E+Cبوده است .در مورد آنزیم گلوتاتیون
پراکسیداز( )GSHو آنزیم سوپراکسیددیسموتاز ( )SODاختالف معنی

داری مشاهده نشده است .در مورد ویتامین  Cاختالف معنیداری بین
تیمارهای آزمایشی مشاهده نشده است ( .)P≥0/01در مورد ویتامینE
اختالف معنیداری در تیمارهای آزمایشی مشاهده شده است (،)P≤0/01
بیشترین مقدار میانگین ویتامین  Eمربوط به تیمار آزمایشی دریافت
کننده ویتامینهای  E+Cو کمترین مقدار مربوط به تیمار آزمایشی
شاهد بوده است.
در شکلهای  5تا  ،1نمودار تغییرات قبل و بعد از تمرین هریک
از فاکتورها بهطور جداگانه ترسیم شده است.

جدول  :3پارامترهای مربوط به هفته سوم بعد از تمرین
AST

CK

GSH

SOD

VitC

شاهد
ویتامین  Eواحد بینالمللی IUبر کیلوگرم وزن
ویتامین  Cگرم بر وزن
ویتامین E+C

204/7777
201/7777
252/7777
270/1000

112/1111b
759/7777a
757/0000a
250/0000a

14/9177
12/4777
42/5200
10/5511

917/1711
111/1100
5241/0111
5707/4711

5/0100
5/0700
0/1100
5/7111

0/1711a
5/1211ab
5/4777ab
2/2577b

SEM

1/17290

42/05217

1/41117

19/14171

0/1124

0/51912

0/711

0/007

0/197

0/211

0/205

0/015

صفت

VitE

تیمارآزمایش

P-Value

میانگینهای هر ستون که عالئم متفاوت دارند ،از نظر آماری اختالف معنیدار در سطح  P<0/01دارند.
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قبل از تمرین
270591

سال نهم ،شماره  ،2تابستان 9316

قبل از تمرین

بعد از تمرین
599

252
597

ویتامین E+C

ویتامین E

شاهد

شکل :1نمودارتغییرات آسپارتاتآمینوترانسفراز در 4گروه

قبل از تمرین
10 71

بعد از تمرین
42

42
11

ویتامین E+C

ویتامین C

12

ویتامین E

شکل  :3نمودار تغییرات گلوتاتیون پراکسیداز در  4گروه

قبل از تمرین

5/45

بعد از تمرین

5/42
5/71

5/775/07

ویتامین E+C

ویتامین C

ویتامین E

بعد از تمرین
5774

5241
5547

914

911
111

ویتامین E+C

ویتامین C

ویتامین E

شاهد

شکل  :4نمودار سوپراکسیددیسموتاز در  4گروه

قبل از تمرین

بعد از تمرین

5/07
0/11

5/01

شاهد

شکل  :2نمودار تغیرات کراتین کیناز در  4گروه

11

شاهد

117

411
759

قبل از تمرین
57045751

41

247

757
454

204

207
201

ویتامین C

250241

بعد از تمرین

2/41
2/25
5/795/17

5/41
5/47

0/940/14

شاهد

ویتامین e

ویتامین c

ویتامین e+c

شکل  :5نمودار تغییرات ویتامین  Cدر  4گروه

شاهد

ویتامین e

ویتامین c

ویتامین e+c

شکل  :6نمودار تغییرات ویتامین  Eدر  4گروه
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بحث
آنزیمهایی مانند  SODو  GSHو آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی
مانند  ،Vit Eمعموأل از بافتها در مقابل تخریب اکسیداتیو محافظت
نمیکنند ( Michielsو همکاران5994 ،؛ 5995،Chow؛  Halliwellو
 ،)5990 ،Gutteridgeاما این سیستم آنتیاکسیدانی افزایش تخلیه
قسمتی از ،گونههای فعال اکسیژن واکنش دهنده با اجزاء سلولی را
در زمان آسیب پذیری بافتی بر عهده دارند .اگرچه بهنظر میرسد که
بافتها زمانیکه در فعالیتهای سخت و شدید قرار میگیرند ،دفاع
آنتیاکسیدانی خود را افزایش میدهند ( Piccionو همکاران.)2001 ،
بنابراین اعمال و اجرای برنامههای آموزشی مشخص میتواند ،با تقویت
دفاع آنتیاکسیدانی در برابر ضایعات بهوجود آمده در اثر تمرینات
بدنی ،راه رسیدن به قهرمانی را هموار نماید ( Chiaradiaو همکاران،
 .)5991نتایج حاصله از این تحقیق با نتایج آزمایش ( Piccionو
همکاران )2001 ،که مقدار کراتینکیناز ( )CKدر سرم خون  1رأس
اسب تروبرد مورد بررسی قرار دادند ،مطابقت ندارد (.)P≤0/01
از طرف دیگر آمار دقیق و قابل مالحظهای برای تغییرات
کراتینکیناز ( )CKدر دسترس نیست ،ولی بهنظر میرسد که بهدلیل
از بین بردن یا کاهش طغیان ضایعات ماهیچهای ایجاد شده در اثر
استرس اکسیداتیو ناشی از ورزش باشد .در خالل تمرینات بدنی در
اسبها ،یک نوع حالت افزایش کراتینکیناز ( )CKوجود دارد ،که این
افزایش لزو مأ در اثر کمبود تمرینات مستمر یا خستگی ماهیچهایی
ایجاد نمیشود (.)2001 ،Kirschvink
نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج آزمایش ( Hoffmanو همکاران،
 )2005در مورد کراتینکیناز ( )CKو آسپارتاتآمینوترانسفراز ()AST
در انتهای دوره آزمایش مطابقت دارد .ویتامین  Eساکن در چربیهای
غشاء در درجه اول اثر محافظتی روی آسیبهای ماهیچهای ناشی از
ورزش در انسان و اسب دارد و این شاید بهدلیل کمک کردن به
ممانعت از بهوجود آمدن پراکسیداسیون لیپیدی باشد.
 Wlliamsو همکاران ( )2001در تحقیق بر روی  41رأس اسب
(شامل  71رأس اسب عرب 9 ،رأس اسب دو خون عرب 5 ،رأس اسب
تروبرد و  5رأس اسب گرید تایپ) با جیره غذایی یکسان ،تأثیر مکملهای
آنتیاکسیدانی  vit Cو  vit Eبر استرس اکسیداتیو مورد بررسی قرار
گرفت و نتایج نشان داد ،آنتیاکسیدانها در تشکیل آنزیم گلوتاتیون
پروکسیداز نقش دارند (که مطابق با نتایج این تحقیق میباشد).
در تحقیق  Williamsو همکاران ( ،)2004آزمایشی بر پالسمای خون
روی فاکتورهای خونی چربی هیدروپروکسیداز α ،توکوفرول ،اسید
اسکوربیک ،آلبومین ،کراتینکیناز) (CKو آسپارتاتآمینوترانسفراز
) (ASTصورت گرفت ،نتایج نشان داد ،ویتامین  Cدر گروه E+C
41

معنیدار شد و مقدار ویتامین  Cبیشتر از گروه ویتامین  Eبود .نتایج
نشاندهنده این است که آسیب ماهیچهای در نتیجه آزاد شدن
رادیکالهای آزاد در اثر استرس اکسیداتیو صورت گرفته و مصرف
ویتامین  Eبههمراه ویتامین  Cتأثیر بیشتری بر روی کاهش تخریب
استرس اکسیداتیو در اسبهای مسابقهای دارد .در تحقیقات پیشین
نشان داده شده است به اندازه  700واحد بینالمللی IUبر کیلوگرم
وزن ویتامین  Eبهصورت روزانه برای ثابت نگهداشتن وضعیت مناسب
بدنی و بهصورت -αتوکوفرول در کنسانتره جیره اسبهای ورزشی
ضروری است ( Sissillianoو همکاران.)5991 ،
در تحقیق دیگری که  Balaskonisو همکاران ( )2050در
آمریکا بر روی اسبهای استاندارد برد انجام دادند ،بعد از گرفتن
نمونههای خونی و آزمایش بر روی پالسمای آنها دریافتند که ،مصرف
ویتامین Eتأثیر بهسزایی در کاهش تخریب اکسیداتیو در عضله اسبها
داشته است (مطابق با نتایج این تحقیق است) .در تحقیقی اضافه کردن
ویتامین  Eدر جیره غذایی روزانه بهعنوان آنتیاکسیدان در کاهش
استرس اکسیداتیو در اسبهای که تحت ورزش شدید قرار داشتد،
تاثیر بهسزایی داشت ( Dubersteinو همکاران.)2001 ،
نتیجه تحقیقی در آمریکا ،در مورد تأثیر آنتیاکسیدانها در
کاهش تخریب اکسیداتیو ،با استفاده از ویتامین  Eو سلنیوم ،نشان
داد که سلنیوم در افزایش جذب ویتامین  Eمؤثر است بوده و باعث
کاهش اثر تخریب استرس اکسیداتیو (رادیکالهای آزاد) میشود
( Richardsonو همکاران.)2001 ،
در تحقیقاتی مشابهی که انجمن مطالعه اسب در انگلستان ،گروه
تحقیقاتی کالج ویرجینیا انجام شد ،حاکی بر اثر مثبت ویتامین  Eبر
کاهش تخریب اکسیداتیو بوده است .در تحقیق  MCMenimarlو
 )5992( Hintzدر آمریکا مبنی بر اثر ویتامین  Eبر روی پروکسید
چربی در ورزش اسبهای نتیجه مشابهی حاصل شد .طبق نتایج
 McBrideو  )5999( Kraemerو  Jeffcottو  )5999( Kohnدر استرالیا،
ویتامین  Eنقش بهسزایی در کاهش آثار تخریبی رادیکالهای آزاد در
ماهیچههای اسبهای ورزشی دارند .این نتایج نشاندهنده این است،
که آسیب ماهیچهای و تجمع رادیکال آزاد در اثر استرس اکسیداتیو
صورت گرفته است .زمانیکه مجموع آنتیاکسیدانها کافی نباشد،
اکسیداتیو پروکسیداز میتواند به  DNAآسیب برساند ،بر روی لیپیدها
تأثیر میگذارد و در تغییرات اصلی که شامل از بین بردن سلولها یا
پیری زودرس و سرطان میباشد ،شرکت میکند ( Harmanو ،Piette
 .)5911چربیها مستقیماً بهوسیلة  αتوکوفرال ،در مجاورت غشاء و
بهوسیله بقیه آنتیاکسیدانها ،که شامل اسیداسکوربیک میشوند،
جمعآوری میگردد (.)5997 ،Chan
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نتایج حاصله از این تحقیق نمایانگر تأثیر بهسزای استفاده از
SOD  وGSH ،CK ،AST  در کاهش آنزیمهایC وE ویتامینهای
 در این تحقیق تأثیر ویتامینهای.بعد از تمرین شدید ورزشی میباشد
 و ترکیبی از این دو در کاهش تنشهای اکسیداتیو در اسبچههایC ،E
C  وE  مکملسازی با ویتامینهای.خزر تحت آزمایش اثبات گردید
 توکوفرول و اسیداسکوربیک را در پونیهای ورزشα میتواند وضعیت
 بهخصوص در انتهای فصل مسابقه و زمانیکه، بهبود بخشد،چوگان
 بهطورکلی پونیهای با فعالیت.تمرینات طبق برنامه بیش از حد باشد
 میتوانند،ورزشی شدید در مقایسه با گروهی با فعالیت ورزشی سبک
 بهره بیشتری ببرند و کارآیی را در اسبانC  وE از مکملهای ویتامین
، و همکارانHoffman( با فعالیت ورزشی سنگین بهبود میبخشد
.) 2005
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