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متعاقب  دروژنازیالکتات ده تیگلوکز و فعال یبر سطح سرم نیتروگزروت ریثأت

 نر ییصحرا یشنا وامانده ساز در موش ها
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 مقدمه:
 یها یماریو درمان ب یشگریدر پ ورزش منظم

و اختالالت  کی، سندرم متابول2نوع  ابتی، دعروقی -یقلب

با وجود  (.1-4) دارد ییسزاه ، نقش بمریآلزا رینظ یعصب

 و وامانده ساز دیشد یها فراوان ورزش، ورزش دیفوا

(Exhaustive Exerciseسبب ا )یعضالن بیآس جادی 

از ورزش  یناش یعضالن بیآس نیهمچن ؛(5) شوند یم

(. گلوکز و الکتات 6) گردد یم یسبب بروز خستگ

 یها ( از شاخصLactate Dehydrogenase) دروژنازیده

از ورزش  یناش یعضالن یو خستگ بیمرتبط با آس

 .(7،8) باشند یوامانده ساز م

اند که  نشان داده یمطالعات تجرب یبرخ

و  resveratrol ،rutin رینظ ییها فنول یپل زیتجو

quercetin-3-o-gentibiose فعال  یها عنوان مولکوله ب

گلوکز و  رینظ یانرژ ریذخا شیبا افزا اهانیگ یستیز

  ریثتأورزش شنا وامانده ساز  یط LDH تیکاهش فعال

و  یعضالن یخستگ مانانداختن ز قیدر به تعو یقابل توجه

  دهای(. فالونوئ9-11دارند ) یعملکرد ورزش شیافزا

 از خانواده  اهانیموجود در گ هیثانو یها تیلعنوان متابوه ب

 یها که با داشتن گروه ندیآ یشمار مه ها ب فنول یپل

 .(12) دارند یدانیاکس یآنت تیخاص لیدروکسیه

 چکیده:
. هدف مطالعه شود یگلوکز م رينظ یو کاهش منابع انرژ یعضالن بيورزش وامانده ساز منجر به آس زمينه و هدف:

وامانده ساز در  متعاقب شنا دروژنازيالکتات ده تيگلوکز و فعال یبر سطح سرم نياثر مکمل تروگزروت یحاضر بررس
 نر بود. ییصحرا یها موش

 گروه کنترل، 4به  یبه صورت تصادف ستارینر نژاد و ییسر موش صحرا 32 ،یمطالعه تجرب نیدر ا :یبررس روش
 ماريت ميلی گرم بر کيلوگرم 300 + و ورزش ميلی گرم بر کيلوگرم 150، ورزش+ ميلی گرم بر کيلوگرم 75+  ورزش

به صورت  نيبار در هفته( انجام دادند. تروگروت 5شنا ) نیروز تمر 30به مدت  ها وانيح هي. کلشدند ميتقس نيتروگزروت
گلوکز و  یورزش شنا وامانده ساز انجام و سطح سرم ام یشد. در روز س زیروز تجو 30روزانه به مدت  یکخورا
 شد. یريگ اندازه دروژنازيالکتات ده تيفعال

با گروه کنترل  سهیگلوکز را در مقا یسطح سرم یدار یبه طور معن نيل تروگزروتنشان داد که مکم جینتا ها: افتهی
با  سهیدر مقا (300ن )يتروگزروت + در گروه ورزش دروژنازيالکتات ده تيفعال نيو همچن (P<001/0) دهد یم شیافزا

 .(P<05/0) افتیکاهش  )ميلی گرم بر کيلوگرم 150( ني+ تروگزروت کنترل و ورزش یها گروه
از  یناش یعضالن بيدر کاهش آس یقابل توجه ريثأت تواند یم نيمطالعه حاضر نشان داد که تروگزروت :یريگ جهينت

 ورزش شنا وامانده ساز داشته باشد.
 
 .شنا وامانده ساز آزمون ،یعضالن یخستگ د،يفالونوئ های کليدی: اژهو
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، با فرمول (TRX,P4 نیتامی)و نیتروگزروت

مشتق  نیروت دیاز فالونوئ C33H42O19 ییایمیش

 یژاپن انیتلخ ب اهیاز گ عمدتاً دیفالونوئ نیا .شود یم

(Sophora Japonicaاستخراج م )یکه در چا  گردد ی ،

(. 13،14) شود یم افتی زین ها وهیم یقهوه و برخ

 رینظ یمتنوع یکیخواص فارماکولوژ نیتروگزروت

محافظت کننده  ،یضد التهاب ،یدانیاکس یاثرات آنت

 (.15،16دارد ) کیترومبوت یو آنت ی کبد

در  یفنول یپل تبایترک یبرخ که نیتوجه به ا با

 یانداختن خستگ قیو به تعو یعضالن بیکاهش آس

 یدینقش مف یعملکرد ورزش دنیو بهبود بخش یعضالن

 بیآس یرو دیفالونوئ نیتاکنون اثر ا نکهیاند و ا داشته

لذا هدف مطالعه حاضر  ؛نشده است یبررس یعضالن

 تیگلوکز و فعال یبر سطح سرم نیاثر تروگزروت یبررس

متعاقب شنا وامانده ساز در  دروژنازیت دهالکتا میآنز

 نر بود. ییصحرا یموش ها

 

 :یبررس روش
سر موش صحرایی نر  32 ،یمطالعه تجرب نیا در

 200 یهفته و در محدوده وزن 12از نژاد ویستار، با سن 

دانشگاه علوم پزشکی  واناتیگرم از خانه ح 300تا 

 ش،یشد. در تمام مدت آزما یداریرفسنجان خر

 ،22±2 یاستاندارد در دما طیتحت شرا ناتوایح

ساعته  12 یکتاری –ییو دوره روشنا %60 نسبی رطوبت

به صورت نامحدود به آب و  واناتیشدند. ح ینگهدار

( رانیشده از شرکت پارس دام ا هیته تیغذا )پل

مطابق مصوبه  واناتیداشتند. روش کار با ح یدسترس

انشگاه علوم د یو پژوهش یاخالق معاونت آموزش تهیکم

 رفسنجان بود. یپزشک

 هیته کایآمر گمایاز شرکت س نیتروگزروت

 دارو بر اساس مطالعات گذشته  ی. دوزهادیگرد

 زیتجو ی(. دارو به صورت خوراک17،18انتخاب شدند )

روز  30روزانه به مدت  شیآزما یها (. گروه19شد )

 دارو به صورت حل شده در آب مقطر با حجم 

 نمودند. افتیدر وزن بدن بر روزکیلوگرم  میلی لیتر بر 3

به  ییتا 8گروه  4در  یبه طور تصادف واناتیح

آب  افتی: در( گروه کنترل1 شدند: میتقس ریشرح ز

؛ ورزش + میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن بر روز( 3)مقطر 

میلی لیتر بر کیلوگرم  75 افتی: دراول شی( گروه آزما2

 + ورزش )ورزش + نیتروگزروت وزن بدن بر روز

TRX75) میلی لیتر  150 افتیدوم: در شی( گروه آزما3؛

ورزش  + نیتروگزروت بر کیلوگرم وزن بدن بر روز

 افتیسوم: در شی( گروه آزما4؛ (TRX150 + )ورزش

 + نیتروگزروت میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن بر روز 300

 .(TRX300 + ورزش )ورزش

شنا  کاهش استرس و سازش با ورزش جهت

هفته به  1بار در  3، ها قبل از شروع تجربه همه موش

 وانیسپس هر ح ؛(20شنا انجام دادند ) قهیدق 15مدت 

 قهیدق 45، روز دوم نیتمر قهیدق 30در روز اول تجربه 

 یدر استخر نیساعت تمر 1روز بعد  3و در  نیتمر

متر  یسانت 20و شعاع  65شکل به ارتفاع  یا استوانه

 درجه 25±2آب  یمتر( با دما یسانت 40)ارتفاع آب 

دوم،  یها بار در هفته( در هفته 5گراد انجام داد ) سانتی

  نیساعت تمر 1 واناتیح هیسوم و چهارم تجربه کل

 (.21،22بار در هفته( انجام دادند ) 5)

 تست  کیعنوان ه شنا وامانده ساز ب ورزش

  یو بررس یزمان واماندگ یابیبه منظور ارز

(. 23،24) شود یمرتبط با آن استفاده م یشاخص ها

شدت  شیروز تجربه، به منظور افزا 30 انیپس از پا

دم  ی شهیبه ر وانیوزن ح %5معادل  یا ورزش وزنه

و جداگانه در استخر، ورزش شنا  مینمود زانیآن آو

آب  ریز هیثان 7به مدت  وانیکه ح یانجام داد. زمان

ت به سطح قادر به بازگش دنیرفته و جهت نفس کش

(. 22) میآب نبوده آن را از آب خارج و خشک نمود

  (decapitation)کشته  نیوتیبا گ ، موش ها رابالفاصله

سرم در  هیشده جهت ته یخون جمع آور یها و نمونه

دقیقه در  10در دقیقه به مدت  ردو 3000سرعت 

رفسنجان  یدانشکده پزشک یولوژیپاتوب شگاهیآزما

 زریاستفاده از اتوآناال سانتریفیوژ شدند و با

(Biotecnica, BT 4500, and Rome, Italy سطح )
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 دروژنازیالکتات ده میآنز تیگلوکز و فعال یسرم

 .(25) شد یریاندازه گ

 انیم راتییمربوط به تغ جینتا زیجهت آنال

طرفه  کی انسیوار -زیهای مختلف از آنال گروه

(One way ANOVAو در صورت معن ) دار ی

عنوان تست ه ب Tukeyها از  نیانگیالف مبودن اخت

داری  یاستفاده شد. سطح معن post hoc ای یبیتعق

 در نظر گرفته شد. ˂05/0Pموارد  هیکل رد

 

 ها: افتهی
باعث شد که  نیبه همراه تمر نیتروگزروت زیتجو

 ابدی شیبا گروه کنترل افزا سهیگلوکز در مقا یسطح سرم

(001/0>P) که  یکز در گروهگلو یسطح سرم نیو همچن

در  ،کردند افتیدر نیتروگزروت میلی گرم بر کیلوگرم 300

 نیتروگزروت میلی گرم بر کیلوگرم 75که  یبا گروه سهیمقا

 (P<05/0) افتی شیافزا یداری کردند، به طور معن افتیدر

 .(1ر شماره داونم)

 
 های کنترل و تمرینسطح سرمی گلوکز در گروه : 1شماره  رنمودا

 P<001/0: ***و  TRX75 + در مقایسه با گروه ورزش P<05/0: #؛ )بیان شده استانحراف معیار  ± میانگینا به صورت داده ه
 .مقایسه با گروه کنترل( در

 

میلی گرم بر  300که  یدر گروه LDH تیفعال

 با  سهیدر مقا .کردند افتیدر نیتروگزروت کیلوگرم

 یداری معن به طور  TRX150 + کنترل و ورزش یگروه ها

 (.2ر شماره داونم( )P<05/0) افتیکاهش 

 

 
 در گروه های کنترل و تمرین LDHفعاليت  :2شماره  رنمودا

 .(TRX150 + در مقایسه با گروه های کنترل و ورزش P<05/0: #)؛ بیان شده است انحراف معیار ± میانگینداده ها به صورت 
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 :بحث
 یخوراک زیمطالعه حاضر نشان داد که تجو جینتا

 یسطح سرم شیدر افزا یدار یبه طور معن نیتروگزروت

متعاقب ورزش شنا  LDH تیگلوکز و کاهش فعال

 دارد. یوامانده ساز نقش مهم

 یعنوان منبع انرژه گلوکز ب یسطح سرم حفظ

 نیهمچن ؛باشد یم تیحائز اهم دیشد یها ورزش یط

در حفظ  یو عضالت اسکلت یکبد کوژنیگل ریذخا

(. 26را بر عهده دارند ) یخون نقش مهم سطح گلوکز

 گلوکز کاهش  یسطح سرم دیورزش شد یط

شاخص مهم مرتبط  کیگلوکز  نیبنابرا ؛(27) ابدی یم

 .باشد یم یعضالن یبا خستگ

Sampath و Karundevi زینشان دادند که تجو 

به  میلی گرم بر کیلوگرم( 150) نیتروگزروت یخوراک

 شیافزا کوژن،یگل یمحتو شیروز سبب افزا 30مدت 

در عضله  نیانسول نگیگنالیس شیبرداشت گلوکز و افزا

  2نوع  ابتیمبتال به د یها موش وسیگاستروکنم

سطح  شیافزا یاحتمال سمیمکان کی نیبنابرا ؛(14) شود یم

 کوژنیگل یمحتو شیبه علت افزا تواند یگلوکز م یسرم

 میزآن ونیالسیفسفر شیبا افزا نیعضالت باشد. تروگزروت

5' AMP-activated protein kinase (AMPK)  سبب

چرب  یدهایبرداشت اس شیو افزا ونیداسیاکس شیافزا

 را با کاهش  نیبه انسول تیحساس نیو همچن شود یم

(. 16) دهد یم شیافزا ربچ یدهایو اس دیسریگل یتر

گلوکز  یسطح سرم شیافزا یاحتمال سمیمکان کی

چرب و  یدهایاسمصرف  شیممکن است مربوط به افزا

 باشد. یتوسط بافت عضالن دیسریگل یتر

 نیروت یخوراک زینشان دادند که تجو محققین

(rutin به مدت )شیسبب افزا یدار  یروز به طور معن 7 

ورزش شنا وامانده  یط موش هاگلوکز در  یسطح سرم

 (.10) گردد یساز م

نشان و همکاران  Wangمشابه،  ی مطالعه کیدر 

 ( به مدت icariin) نیکاریا یخوراک زیدند که تجودا

 یسطح سرم شیافزا سبب یدار یروز به طور معن 30

و کبد  وسیعضله گاستروکنم کوژنیگل یگلوکز و محتو

با به  نیورزش شنا وامانده ساز و همچن یط موش هادر 

 تیموجب بهبود فعال یگانداختن مدت زمان خست قیتعو

نشان دادند که  زین نهمکاراو  Wu(. 28) شود یم یورزش

روز  21( به مدت resveratrolرزوراترول ) یخوراک زیتجو

گلوکز در  یسطح سرم شیسبب افزا یدار یبه طور معن

 یو خستگ شود یورزش شنا وامانده ساز م یط موش ها

ما نشان داد که  جی(. نتا11) اندازد یم قیرا به تعو یعضالن

 یدار یبه طور معن روز 30 به مدت نیتروگزروت زیتجو

 شیبا گروه کنترل افزا سهیگلوکز را در مقا یسطح سرم

 .باشد یمطالعات فوق همسو م جیکه با نتا دهد یم

  10 ژنیورزش وامانده ساز مصرف اکس یط

 دیتول شیکه سبب افزا ابدی یم شیبرابر افزا 20تا 

 ژنیفعال اکس یها گونه ریآزاد نظ یها کالیراد

(Reactive Species Oxygenدر م )ها یتوکندری 

 بیآزاد منجر به آس یها کالیراد شی(. افزا29) شود یم

سلول  ییغشاء پالسما نیو همچن یستیز یها مولکول

با  هبه غشاء همرا بیآس نیکه ا شود یم یعضله اسکلت

 تیفعال شیافزا نیبنابرا ؛(30است ) LDH میآنز یآزادساز

LDH ت. اس یعضالن بیآس یمهم برا یشاخص یسرم

با  سهیدر مقا LDH تیکاهش فعال یاحتمال سمیمکان کی

 یدانیاکس یآنت تیخاص علته ب تواند یگروه کنترل م

آزاد از  یها کالیبا حذف راد کهباشد  نیتروگزروت

 بکاهد. یغشاء سلول بیآس

اند که ورزش شنا  مطالعات نشان داده یبرخ

 و  شود یم LDH تیفعال شیوامانده ساز سبب افزا

 رزوراترول به طور  رینظ ییها فنول یپل یخوراک زیتجو

سبب  دروژنازیالکتات ده تیبا کاهش فعال یدار یمعن

 یعملکرد ورزش شیو افزا یعضالن بیکاهش آس

مطالعات  نیا با زیمطالعه حاضر ن جی(. نتا11،31) شود یم

 .باشد یهم راستا م

 یدیشروع مف تواند یمطالعه حاضر م جینتا

مکمل  یجهت اثربخش هندیمطالعات آ یبرا
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 شیو افزا یعضالن بیکاهش آسبر  نیتروگزروت

 نیهمچن ؛و عملکرد ورزشکاران باشد ییاکار

 نییدر رابطه با شناخت و تع یشتریمطالعات ب

بر ورزش  نیاثر تروگزروت یاحتمال یها سمیمکان

 .گردد یم شنهادیپ

به عدم  توان یمطالعه م نیا یها تیمحدود از

و  یعضالن بیمرتبط با آس یها شاخص یبرخ یبررس

 یو مالون د نازیک نیکرات رینظ ویداتیاسترس اکس

 .اشاره کرد دیآلدئ

 

 :یریگ جهینت
 زیمطالعه حاضر نشان داد که تجو جینتا

 شیروز سبب افزا 30به مدت  نیتروگزروت یخوراک

 LDH میآنز تیگلوکز و کاهش فعال یسطح سرم

 .ودش یکرده م نینر تمر ییصحرا یدر موش ها

 کیعنوان ه ب تواند یم نیتروگزروت نیبنابرا

 یط یعضالن بیو کاهش آس یمکمل در حفظ منابع انرژ

 ورزشکاران شود.  تیفعال دورزش سبب بهبو

 

 و قدردانی: تشکر
مقاله حاضر حاصل طرح تحقیقاتی به شماره 

باشد که با  می 4/12/1393مصوب تاریخ  3564/9

وهشی دانشگاه پژ -حمایت مالی معاونت آموزشی 

علوم پزشکی رفسنجان انجام شد. بدین وسیله از 

همه افرادی که در اجرای این مطالعه ما را یاری 

 .نماییم نمودند سپاسگزاری می
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Background and aims: Exhaustive exercise leads to muscle damage and reduces energy sources 

such as glucose. The purpose of the present study was to investigate the effect of troxerutin 

supplementation on serum glucose level and lactate dehydrogenase activity after exhaustive 

swimming in male rats. 

Methods: In this experimental study, 32 male Wistar rats were randomly divided into 4 groups 

including control, exercise + 75 mg/kg, exercise + 150 mg/kg and exercise + 300 mg/kg 

troxerutin treatment. All animals performed swimming training for 30 days, 5 d/wk. Troxerutin 

was administered by oral gavage once daily for four weeks. On the 30 th day, the rats performed 

an exhaustive swimming exercise, and serum glucose level and lactate dehydrogenase activity 

were measured. 

Results: The results showed that troxerutin supplementation significantly increased serum 

glucose level compared to the control group (P<0.001) and as well as lactate dehydrogenase 

activity significantly reduced in exercise + troxerutin (300 mg/kg) compared to the control and 

exercise + troxerutin (150 mg/kg) (P<0.05). 

Conclusion: The present study showed that troxerutin can significantly affect in reducing of 

muscle damage exhaustive swimming exercise-induced. 
 
Keywords: Flavonoid, Muscle fatigue, Exhaustive swimming test. 


