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فيزيولوژي ورزشي

تأثیر یک دوره مکملدهی الآرژینین بر پاسخ گیرندۀ نیکوتینی استیل کولین
عضلۀ اسکلتی موشهای صحرایی نر سالمند به فعالیت حاد واماندهساز
5

مریم نورشاهی ،1رسول رضایی ،2سجاد آقاجان ،3مجتبی صالحپور ،4فریبا خداقلی
 .1دانشیار فیزیولوژی ورزشي ،دانشگاه شهیدبهشتي
 .2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشي ،دانشگاه شهیدبهشتي
 .3کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشي ،دانشگاه شهیدبهشتي
 .4استادیار فیزیولوژی ورزشي ،دانشگاه تربیتدبیر شهیدرجایي
 .5دانشیار مرکز پژوهشات علوم اعصاب ،دانشگاه علومپزشکي شهیدبهشتي
*

تاريخ دريافت1394/11/25 :

تاريخ پذيرش1395/03/01:

چکیده
هدف از انجام اين پژوهش ،بررسي تأثير يک دوره مکملدهي الآرژينين بر پاسخ گيرندۀ نيکوتيني استيل کولين بافت
عضالت اندام عقبي موشهاي صحرايي سالمند به فعاليت حاد واماندهساز بود .بدينمنظور 32 ،سر موش نر نژاد ويستار
( 22ماهه 380±20،گرم) آزمودنيهاي اين پژوهش را تشکيل دادند و بهطور تصادفي به چهار گروه مکمل الآرژينين
همراه با فعاليت استقامتي واماندهساز بالفاصله ،مکمل الآرژينين بالفاصله ،ورزش و کنترل تقسيم شدند .قابلذکر است
که موشهاي گروه مکمل بهمدت دو هفته ،آب حاوي  2/5درصد الآرژينين را مصرف نمودند .در روز فعاليت ورزشي،
رتهاي گروه ورزش در شرايط فعاليت واماندهساز با سرعت  30متر در دقيقه و شيب پنج درجه ،معادل 80ـ 75درصد
حداکثر اکسيژن مصرفي فعاليت کردند .سپس ،حيوانات بالفاصله و چهار ساعت بعد از فعاليت استقامتي واماندهساز
بيهوش شدند و نمونهگيري از بافت عضلۀ بازکنندۀ دراز انگشتان پا و نعلي صورت گرفت .جهت بررسي دادهها نيز از
تحليل واريانس يکسويه استفاده گرديد .نتايج نشان ميدهد که ميزان پروتئين گيرندۀ نيکوتيني استيل کولين عضلۀ
نعلي و بازکنندۀ دراز انگشتان در گروههاي الآرژينين بالفاصله ،بهطور معناداري بيشتر از گروه کنترل ميباشد
( .) P>0.001ميزان پروتئين گيرندۀ نيکوتيني استيل کولين عضلۀ نعلي و بازکنندۀ دراز انگشتان نيز در گروههاي
فعاليت واماندهساز چهار ساعت بعد و گروه الآرژينين بههمراه فعاليت واماندهساز چهار ساعت بعد ،بهطور معناداري
بيشتر از گروه کنترل است ( .)P>0.001بهنظر ميرسد مکملدهي الآرژينين بههمراه فعاليت استقامتي ميتواند روش
مناسبي براي کاهش سارکوپنيا با اثرگذاري بر ميزان پروتئين گيرندۀ نيکوتيني استيل کولين در افراد سالمند باشد.
واژگان کلیدی :گيرندۀ نيکوتيني استيل کولين ،الآرژينين ،فعاليت حاد واماندهساز

*نویسندۀ مسئول

Email: R_Rezaei@sbu.ac.ir
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مقدمه
براساس گزارش مرکز آمار ایران ،سالمندان پنج درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل ميدهند که
این رقم در سالهای آینده ،رشد قابلتوجهي خواهد داشت ( .)1مهمترین و بارزترین تغییر در این
دوره ،پدیدهای به نام سارکوپنیا 1ميباشد .سارکوپنیا با ازدستدادن تدریجي توده و قدرت عضالني
( )2و کاهش سلولهای ماهوارهای ( ،)3میزان متابولیسم ( )4و حداکثر اکسیژن مصرفي)vo2max( 2
همراه ميباشد (7ـ .)5عوامل زیادی سبب بروز سارکوپنیا ميگردد که عبارت هستند از :کاهش
فعالیت بدني ( ،)5تغییر سطوح هورموني ( )8و عوامل عصبي ( .)9پژوهشها درزمینۀ تغییرات
دستگاه عصبي طي سالمندی نشان مي دهند که سالمندی سبب کاهش تعداد تارهای عصبي
میلین دار ،قطر و تعداد تارهای عصبي ،واحدهای حرکتي و کاهش سرعت هدایت پیام عصبي و غیره
ميگردد ( .)10دراینمیان ،یکي از تغییرات مهمي که در دوران سالمندی رخ ميدهد ،تغییر
ساختاری و عملکردی جایگاه اتصال عصبي عضله )NMJ( 3ميباشد؛ بهطوریکه کاهش عملکرد و
ساختار این قسمت طي سالمندی سبب تضعیف عملکرد جسماني ميگردد ( .)11،12پژوهشگران
نشان دادهاند که انتقال سیناپسي سریع و دقیق ،نیازمند تجمع و چگالي باالی گیرندههای
انتقالدهندۀ پیام عصبي در غشای پسسیناپسي است؛ بههمیندلیل ،این گیرندهها ميبایست در
قسمت مقابل منطقۀ آزادشدن ناقلین از پایانۀ عصبي با چگالي باال وجود داشته باشند .مطالعات
اخیر نشان ميدهند که پروتئینهای مختلفي در تشکیل و تثبیت گیرنده استیل کولین )AchR( 4و
 NMJنقش دارند ( )13که شامل :نروگلین ،5عامل فعال ساز گیرنده استیل کولین ،)ARIA( 6پپتید
مرتبط با ژن کلسي تونین ،)CGRP( 7آگرین و نیتریکاکساید )NO( 8ميباشد (.)13،14
بهنظر ميرسد  NOدر تنظیم آزادسازی ناقلین عصبي پیشسیناپسي و تثبیت غشای پسسیناپسي
 NMJنقش دارد .عضلۀ اسکلتي هر سه شکل نیتریک اکساید سنتتاز( NOS 9بیان نیتریک اکساید
1. Sarcopenia
2. Maximal Oxygen Consumption
3. Neuromuscular Junction
4. Acetylcholine Receptor
5. Neuregulin
6. Acetylcholine Receptor Inducing Activity
7. Calcitonin Gene-Related Peptide
8. Nitric Oxide
9. Nitric Oxide Synthases
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سنتتاز نوروني nNOS 1غالبتر است) را بیان ميکند ،اما میزان  nNOSدر قسمت پسسیناپسي
 NMJبیشتر ميباشد ( .)15،16ازسویدیگر ،بهنظر ميرسد فعالیت  ،NOSاحتماالً مداخلهگر مهمي
در مسیرهای سیگنالي کلسیم در عضلۀ اسکلتي باشد ( .)17دراینمیان ،سالمندی سبب افزایش
نسبت نیتریک اکساید سنتتاز القایي iNOS 2به  nNOSميگردد که نشاندهندۀ انتقال نقش
انقباضي بهسمت نقش التهابي ميباشد ( .)18پژوهشگران نشان دادهاند که فعالیت  nNOSعضلۀ
نعلي و بازکنندۀ دراز انگشتان )EDL( 3موشهای صحرایي طي دوران سالمندی کاهش یافته است
( )19و تمرین استقامتي بهطور معناداری سبب افزایش بیان پروتئین  nNOSدر عضلۀ تندانقباض
(بخش سفید عضلۀ دوقلو) و کندانقباض (نعلي) موشهای صحرایي شده است ( .)18درهرحال،
محصول  nNOSجهت شرکت در فرایندهای فیزیولوژیکي بدن NO ،ميباشد NO .از دو مسیر
وابسته به  NOSو غیروابسته به  NOSسنتز ميشود ()20،21؛ بهگونهایکه مسیر وابسته به ،NOS
نیازمند اکسیژن ( )20و مسیر نیترات ـ نیتریت ـ  NOتحت شرایط هایپوکسي مسیر غالب ميباشد
( .)22در مسیر وابسته به  ،NOSآمینو اسید الآرژینین ،پیشساز اصلي  NOاست .الآرژینین در
حضور اکسیژن و نیکوتین امید آدنین نوکلئوتید دی فسفات NADPH 4در مجموعهای از
واکنشهای ردوکس توسط  NOSبه السیترولین 5و  NOتبدیل ميشود؛ ازاینرو ،بهنظر ميرسد
مقادیر الآرژینین بر سطوح  NOتولیدی نقش داشته باشد (.)23
پژوهشهای انجامگرفته در ارتباط با مکملدهي الآرژینین بر فعالیت  NOنتایج متفاوتي را نشان
دادهاند .ریپال کولي 6و همکاران ( )2004با دو هفته مکملدهي الآرژینین ،افزایش معناداری را در
مقادیر نیتریک اکسید ،تنها در گروه الآرژینین مشاهده کردند ( .)24با توجه به امکان اثر مثبت
مکمل الآرژینین بر فعالیت  NOاز یکسو و تأثیر ورزش استقامتي بر  nNOSدر دورۀ سالمندی
بهعنوان یکي از عوامل مؤثر بر  nAChRازسویدیگر ،این پرسش مطرح ميگردد که آیا مکملدهي
الآرژینین با اثر بر مقادیر  NOميتواند اثر تعدیلکنندۀ ورزش بر  nAChRطي دورۀ سالمندی را
افزایش دهد؟ ازاین رو ،پژوهش حاضر در نظر دارد با پاسخ به این سؤال که آیا مکملدهي الآرژینین
بههمراه یک جلسه فعالیت ورزشي ميتواند اثر مثبت بر مقادیر  nAChRداشته باشد یا خیر ،اثر
1. Neuronal NOS
2. Inducible Nitric Oxide Synthase
3. Extensor Digitorum Longus Muscle
4. Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate
5. L Citrulline
6. Ripla Kohli
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ورزش بههمراه مکمل الآرژینین بر  nAChRدر موشهای صحرایي نر سالمند نژاد ویستار را
موردبررسي قرار داده است.
روش پژوهش
در این پژوهش  32سر موش صحرایي نر ویستار  22ماهه بهعنوان نمونۀ پژوهش از مؤسسه انستیتو
رازی خریداری شدند و در شرایط دمایي  22±1/4درجۀ سانتيگراد ،رطوبت  55±4درصد و چرخۀ
روشنایي ـ تاریکي  12:12ساعت نگهداری گردیدند و بهوسیلۀ آب و غذای مخصوص رت تغذیه
شدند .تمام حیوانات بهمنظور آشناسازی با نوارگردان ،بهمدت  10دقیقه و با سرعت هشت تا  12متر
بر دقیقه ،بهمدت سه روز ورزش کردند .پس از گذشت یک هفته (سازگاری با محیط آزمایشگاه)،
موشهای صحرایي بهطور تصادفي به چهار گروه مکمل الآرژینین و ورزش ( ،)EX+L, n=8گروه
مکمل الآرژینین بدون ورزش ( ،)L, n=8گروه ورزش بدون مکمل الآرژینین ( )EX, n=8و گروه
کنترل ( )Cont,n=8تقسیم شدند .تمام گروههای مصرفکنندۀ مکمل نیز آب حاوی  2/5درصد
مکمل الآرژینین را بهمدت  14روز دریافت نمودند ( .)24شایانذکر است که میزان آب مصرفي در
گروههای مکمل برای اندازه گیری میزان مکمل مصرفي در طول دوره ثبت گردید .حیوانات گروه
( )EX+Lو ( )EXدر گروههای چهارتایي بالفاصله و چهار ساعت (27ـ ،)25پس از انجام فعالیت
شدید واماندهساز تشریح شدند و حیوانات گروه ( )Lو ( )Contنیز در زمان یکسان از روز با گروههای
تمریني تشریح گردیدند.
پس از اینکه تمام حیوانات بهمنظور آشناسازی با تردمیل بهمدت  10دقیقه و با سرعت 12ـ 8متر
بر دقیقه بهمدت سه روز ورزش کردند ،در روز فعالیت ورزشي ،حیوانات گروه ورزش در شرایط
فعالیت واماندهساز با سرعت  30متر در دقیقه و شیب پنج درجه ،معادل 80ـ 75درصد حداکثر
اکسیژن مصرفي قرار گرفتند (30ـ .)28شایانذکر است که واماندهگي زماني محسوب ميشد که
وقتي حیوانات به پشت خوابانده ميشدند ،قادر به برگشت به وضعیت اولیه نبودند (.)31،32
مکملدهي :با توجه به اینکه میانگین جذب در آب حاوی الآرژینین 2/24 ،گرم در هر کیلوگرم از
وزن بدن در هر روز ميباشد ،بهمنظور مکملدهي الآرژینین ،آب حاوی  2/5درصد الآرژینین
(سیگما ساخت کشور آمریکا )1طي پروتکل پژوهش به دو گروه ( (EX+Lو ) (Lداده شد (.)33

1. A 5006, Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA
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زایلزین2

حیوانات با تزریق درونصفاقي ترکیبي از کتامین50( 1ـ 30میليگرم /کیلوگرم وزن بدن) و
(سه تا پنج میليگرم /کیلوگرم وزن بدن) بيهوش شدند و بهمنظور بافتبرداری از محفظه خارج
گشتند و به روی میز جراحي انتقال داده شدند .با توجه به نقش متفاوت دو عضلۀ نعلي و ،EDL
میزان درگیری این دو عضله در فعالیت حاد واماندهساز ،عضلۀ  EDLو عضلۀ نعلي ،برای اندازهگیری
میزان پروتئین  ،nAchRمقدار  70کیلو دالتون از آن به روش وسترن بالت( 3آنتي بادی ساخت
شرکت ابکم )4برداشته شد.
برای تهیه و آمادهسازی بافت ابتدا ،عضالت جهت استخراج غشای سلولي با روش هاونکوبي پودر
گردیدند .سپس ،برای بهدستآوردن عصارۀ سلولي ،نمونههای پودرشدۀ عضله توسط بافر هموژن لیز
شدند .همچنین ،بهمنظور هموژنکردن بافت ،به اندازۀ چهار الي پنج برابر وزن نمونهها ،بافر
لیزکننده ریخته شد و با هموژنایزر تامي 5مدل میکرو اسمش 6با  3000دور در دقیقه بهمدت سه
زمان دو دقیقهای با فاصلۀ زماني پنج دقیقه بین دفعات برای جلوگیری از گرمشدن و دناتورهشدن
پروتئین ،هموژن گشت .سپس ،بافت هموژنشده بهمدت  10دقیقه در دمای مثبت چهار درجۀ
سانتيگراد و در دور  3600 rpmسانتریفیوژ گردید ،سوپرناتانت محلول جدا گشت و در فریزر -80
نگهداری شد .جهت تعیین غلظت پروتئین نیز از روش بردفورد 7استفاده گشت و با استفاده از
منحني استاندارد ،غلظت مناسب پروتئین نمونه محاسبه گردید.
برای انجام تست وسترن بالت ،مقادیر مساوی از پروتئین توسط ژل سدیم ددوکسیل سولفات پلي
آکربل آمید ژل 12 8درصد جداسازی شد .بعد از مرحلۀ الکتروفورز ،پروتئینهای ژل به کاغذ پلي
وین ویلیدین فلوراید 9منتقل شد و کاغذ بهمدت یک ساعت در محلول بالکینگ قرار گرفت .سپس،
کاغذ یک شب در آنتيبادی اولیه ( )nAChRدر دمای چهار درجۀ سانتيگراد قرار داده شد و در روز
دوم ،سه مرتبه با محلول تي بي اس تي 10شستشو داده شد و کاغذ بهمدت یک ساعت توسط

1. Ketamine
2. Xylazine
3. Western Blot
4. Abcam
2. Tomy
3. Micro Smash
7. Bradford
)8. Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE
)9. Polyvinylidene Fluoride (PVDF
10. TBST
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الکتروشیمیایي(ECL) 1

آنتيبادی ثانویه انکوبه گردید .پس از این مرحله ،بالتها با کیت نورتابي
پوشانده شدند و با استفاده از فیلم رادیولوژی ظاهر گشتند .سپس ،بالتها در بافر استریپینگ
شستشو داده شدند و آنتيبادی بتا اکتین به روی کاغذ گذاشته شد و دوباره با آنتيبادی ثانویه
انکوبه گردیدند و بتااکتین کنترل نیز در فیلم رادیولوژی ظاهر گردید .شایانذکر است که باندهای
بهدستآمده توسط برنامۀ تصویر جي 2دانسیتومتری شدند.
طبیعيبودن دادهها بهوسیلۀ آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف بررسي گردید .برای بررسي اختالف
معناداری سطوح  nAchRدر چهار گروه نیز از تحلیل واریانس یکسویه استفاده شد .همچنین ،جهت
تعیین تفاوت بین گروهها ،آزمون تعقیبي بونفروني مورداستفاده قرار گرفت .سطح معناداری نیز
( )P<0.05در نظر گرفته شد.
نتایج
نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس یکسویه نشان ميدهد که تغییرات میزان پروتئین  nAchRدر
عضلۀ نعلي گروههای مختلف معنادار ميباشد ( )P>0.0005و  .)F)30,5(=114.932نتایج آزمون
تعقیبي بونفروني نیز بیانگر این است که بین میزان  nAchRبین گروه کنترل با گروههای
الآرژینین ،ورزش و الآرژینین بالفاصله ،ورزش بالفاصله ،الآرژینین و ورزش چهار ساعت بعد و
ورزش چهار ساعت بعد از ورزش در عضلۀ سلئوس تفاوت معناداری وجود دارد ()P>0.001؛
بهطوریکه در گروههای یادشده ،مقادیر  nAchRنسبت به گروه کنترل بیشتر ميباشد .همچنین،
نتایج نشان ميدهند که مقادیر  nAchRدر گروه ورزش چهار ساعت بعد با گروه ورزش تفاوت معنا-
داری دارد ( )P>0.001که نشان از افزایش  nAchRدر گروه ورزش چهار ساعت بعد نسبت به گروه
ورزش بالفاصله دارد .یافتهها بیانگر این است که مقادیر  nAchRبین گروه ورزش بههمراه
الآرژینین و گروه ورزش بههمراه الآرژینین چهار ساعت بعد تفاوت معناداری مشاهده ميشود
( )P>0.001که نشان از افزایش  nAchRدر گروه ورزش بههمراه الآرژینین نسبت به گروه
الآرژینین دارد.

1. Electrogenerated Chemiluminescence
2. Image J
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شکل 1ـ ميزان  nAchRدر عضلۀ نعلي بهتفکيک گروهها
*مقادیر بهصورت میانگین ±انحراف استاندارد ميباشد ()n=6

نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس یکسویه نشان ميدهد که تغییرات میزان پروتئین  nAchRدر
عضلۀ نعلي گروههای مختلف معنادار ميباشد ( )P>0.0005و  .)F)30,5(= 18.499همچنین ،نتایج
تعقیبي بونفروني بیانگر این است که بین میزان  nAchRبین گروه کنترل و گروههای الآرژینین،
ورزش و الآرژینین بالفاصله ،الآرژینین و ورزش چهار ساعت بعد و ورزش چهار ساعت بعد از
ورزش در عضلۀ  EDLتفاوت معناداری وجود دارد ()P>0.001؛ درحاليکه بین میزان  nAchRگروه
کنترل با گروه ورزش بالفاصله تفاوت معناداری مشاهده نميشود .همچنین ،در مقادیر  nAchRبین
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گروه ورزش با گروه الآرژینین و ورزش تفاوت معناداری بهچشم ميخورد ( )P>0.001که
نشاندهندۀ بیشتربودن مقادیر  nAchRدر گروه الآرژینین و ورزش نسبت به گروه ورزش ميباشد.
عالوهبراین ،یافتهها بیانگر این است که مقادیر  nAchRبین گروه الآرژینین با گروه الآرژینین و
ورزش تفاوت معناداری وجود دارد ( )P>0.001که نشاندهندۀ بیشتربودن مقادیر  nAchRدر گروه
الآرژینین و ورزش نسبت به گروه الآرژینین ميباشد .در مقادیر  nAchRنیز بین گروه ورزش و
گروه الآرژینین تفاوت معناداری مشاهده ميشود ( )P >0.001که بیانگر بیشتربودن مقادیر nAchR
در گروه الآرژینین نسبت به گروه ورزش است .همچنین ،مقادیر  nAchRدر گروه ورزش و
الآرژینین چهار ساعت بعد با گروه ورزش چهار ساعت بعد ،تفاوت معناداری دارد ( )P>0.001که
حاکي از باالتربودن میزان  nAchRدر گروه ورزش و الآرژینین چهار ساعت بعد درمقایسه با گروه
ورزش چهار ساعت است.
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شکل2ـ ميزان  nAchRدر عضلۀ  EDLبهتفکيک گروهها
* مقادیر بهصورت میانگین ±انحراف ميباشد ()n=6
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بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از مکمل الآرژینین باعث جلوگیری از کاهش
گیرندههای  nAchRدر عضالت  EDLو سلئوس در رتهای سالمند ميگردد .در پژوهش ریپال
کولي و همکاران ( )2004همانند پژوهش حاضر ،دو هفته مکملدهي الآرژینین باعث افزایش معنا-
داری در بیان نیتریک اکسید تنها در گروه الآرژینین شد .با این تفاوت که در پژوهش حاضر ،رتها
سالمند بودند و مقادیر  nAchRکه متأثر از مقادیر  NOميباشد سنجیده شده است .تولید NO
بهعنوان یک مسیر در تنظیم گیرندههای  nAchRدر دوران سالمندی کاهش پیدا ميکند .بهنظر
ميرسد مکملدهي الآرژینین از کاهش تولید NOدر رتهای سالمند جلوگیری کرده است.
همچنین ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد مقادیر  nAchRبالفاصله بعد از ورزش نسبت به گروه
کنترل در عضلۀ سلئوس تفاوت معناداری داشته است .این امر ميتواند بیانگر آن باشد که افت
فعالیت NOطي دوران سالمندی ،بیشتر در عضلۀ تندانقباض صورت ميگیرد؛ لذا ،تغییرات nAchR
در گر وه ورزش نسبت به گروه کنترل در عضلۀ سلئوس با افزایش همراه بوده است؛ درحاليکه در
عضلۀ تندانقباض ،مقادیر  nAchRگروه ورزش بالفاصله ،تفاوت معناداری با سطوح  nAchRدر گروه
کنترل نداشته است .این امر نشاندهندۀ عدم اثر فعالیت بر مقادیر  nAchRبالفصله بعد از تمرین
بهدلیل افت فعالیت NOطي سالمندی در عضالت تندانقباض ميباشد .دراینرابطه نشان داده شده
است که فعالیت  nNOSعضلۀ نعلي و بازکنندۀ دراز انگشتان ( )EDLرتها طي دوران سالمندی
کاهش ميیابد ( .)19ازآنجایيکه  nNOSعالوه بر تولید  ،NOیک عامل تأثیرگذار در دستهبندی
 nAchRميباشد ،بهنظر ميرسد که در پژوهش حاضر ،علت عدم تغییر سطوح  nAchRدر پاسخ به
فعالیت واماندهساز در عضلۀ  ،EDLمقادیر پایین  nNOSدر این عضله باشد.
ازسویدیگر ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که مقادیر  nAchRدر هر دو عضلۀ سلئوس و EDL
چهار ساعت بعد از فعالیت ورزشي واماندهساز در هر دو گروه ورزش و الآرژینین و گروه ورزش
نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است .بهنظر ميرسد فعالیت ورزشي بهصورت حاد ،در ابتدا اثر
بسیار کمي بر مقادیر  nAchRداشته باشد ،اما پس از چهار ساعت ،اثرات سازگاری ورزشي به یک
جلسه فعالیت باعث افزایش مقادیر  nAchRميشود که این افزایش در گروه الآرژینین بههمراه
ورزش نسبت به گروه ورزش بهتنهایي بیشتر بوده است؛ ازاینرو ،شاید بتوان گفت که جلوگیری از
کاهش مقادیر  nAchRبهوسیلۀ مکملدهي الآرژینین باعث شده است که سطوح  nAchRدر گروه
الآرژینین و ورزش نسبت به گروه ورزش قبل از فعالیت واماندهساز باالتر باشد و درنتیجه ،گروه

182

فيزيولوژي ورزشي شماره  ،33بهار 1396

الآرژینین و ورزش نسبت به گروه ورزش ،به یک جلسه فعالیت واماندهساز پاسخ بهتری داده و لذا،
سازگاریهای صورتگرفته در چهار ساعت پس از ورزش در گروه الآرژینین و ورزش بیشتر باشد.
همچنین ،با توجه به باالتربودن مقادیر  nNOSدر عضالت تندانقباض ،این امکان وجود دارد که
فعالیت به تنهایي نتوانسته است باعث ایجاد معناداری بالفاصله پس از فعالیت ورزشي گردد ،اما با
گذشت چهار ساعت بعد از فعالیت ورزشي ،اثر ورزش تقویت گشته و باعث معناداری تفاوت فعالیت
ورزشي چهار ساعت بعد نسبت به گروه کنترل گردد.
ازسویدیگر ،بین مقادیر  nAchRدر گروه الآرژینین و ورزش بالفاصله و گروه الآرژینین و ورزش
چهار ساعت بعد و نیز بین مقادیر  nAchRگروه ورزش بالفاصله و ورزش چهار ساعت در عضلۀ
 EDLتفاوت معناداری مشاهده نشد .نتایج پژوهشها نشان ميدهند که بیان هریک از ایزوفرمهای
 NOSبا توجه به نوع تار عضالني متفاوت ميباشد؛ بهطوریکه  nNOSدر تارهای عضالني
گلیکولیتیکي ،بیشتر از تارهای اکسایشي است ()35،34؛ ازاینرو ،بهنظر ميرسد مکملدهي
الآرژینین و ورزش اگرچه توانسته است نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری را در دیگر گروهها
ایجاد کند ،اما این اثر آنقدر بزرگ نبوده است که بتواند منجر به افزایش  nAchRدر چهار ساعت
بعد از ورزش نسبت به گروههای بالفاصله بعد از فعالیت گردد .الزمبهذکر است که  NOاز دو مسیر
اصلي وابسته به  NOSو مسیر غیروابسته به  NOSسنتز ميشود .بااینحال ،تفاوتي اساسي بین این
دو مسیر وجود دارد؛ بدینمعنا که مسیر وابسته به  NOSنیازمند اکسیژن است؛ درحاليکه مسیر
نیترات ـ نیتریت ـ  ،NOتحت شرایط هایپوکسي مسیر بهتری است .در مسیر وابسته به ،NOS
آمینو اسید الآرژینین ،پیشساز اصلي  NOاست؛ درحاليکه در مسیر غیروابسته به  ،NOSنیتریت و
نیترات ،پیشسازهای اصلي تولید  NOهستند .با توجه به اینکه این پژوهش با شدت VO2MAX
80ـ 70انجام شده است ( ،)30احتماالً شرایطي مانند شرایط هایپوکسي در بافت بهوجود آورده باشد
که ميتواند مسیر غیروابسته به  NOSرا درگیر کرده باشد .الزمبهذکر است که مقادیر پایۀ نیتریت و
نیترات در سن سالمندی کاهش ميیابد ()22؛ لذا ،احتماالً ميتوان دلیل عدم تغییر میزان
nAchRدر عضلۀ  EDLدر گروه ورزش بالفاصله نسبت به گروه ورزش چهار ساعت بعد و گروه
الآرژینین و ورزش بالفاصله و گروه ورزش و الآرژینین چهار ساعت را سطوح پایین تولیدNO
بهدلیل کمبود پیشسازهای مسیر غیروابسته به  NOSدر شرایط هایپوکسي ذکر کرد .با توجه به
موارد یادشده بهنظر ميرسد ورزش و مکملدهي الآرژینین ميتواند بهعنوان عواملي مستقل بر
مقادیر  nAchRکه در دورۀ سالمندی با کاهش روبهرو هستند اثرگذار باشد .بااینحال ،چگونگي
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استفاده از مکمل الآرژینین بههمراه ورزش جهت اثرگذاری مثبت و حداکثری بر مقادیر  nAchRو
نیز شدت مناسب فعالیت ورزشي جهت اثرگذاری این مکمل نیاز به پژوهش و بررسي دارد.
عالوهبراین ،بهنظر ميرسد مقدار پاسخ  nAchRبه ورزش و مکمل الآرژینین در عضلۀ تندانقباض و
کندانقباض متفاوت باشد که دلیل این امر را ميتوان عواملي همچون سطوح پایهای متفاوت  NOو

کاهش عملکرد  NOSو دیگر پیشسازهای تولید  NOدر مسیر نیترات -نیتریت NO-دانست ()22؛
ازاینرو ،بهنظر ميرسد جهت اثبات اثرگذاری ورزش بههمراه مکمل الآرژینین بر مقادیر در هر دو
عضلۀ سلئوس و  ،EDLنیاز به مطالعات بیشتر با اندازهگیری مسیرهای درگیر در تولید  NOو عوامل
درگیر در تولید و تثبیت  nAchRشامل :نروگلین( CGRP ،ARIA ،پپتید مرتبط با ژن کلسي
تونین) ،آگرین و نیتریک اکساید ( )NOباشد (.)14
بهطورکلي ،پژوهش حاضر بهعنوان اولین پژوهش صورتگرفته دراینزمینه نشان داد که ورزش و
مکملدهي الآرژینین بهصورت مجزا و استفادۀ همزمان ميتواند عاملي مثبت در مقادیر nAchR
باشد که طي روند سالمندی با کاهش روبهرو ميشود؛ ازاینرو ،همانطور که در این پژوهش نشان
داده شد ،فعالیت استقامتي بههمراه مصرف الآرژینین سبب افزایش  nAchRميگردد .پیشنهاد مي-
شود در پژوهشهای آتي که در حوزۀ سالمندی و فعالیت بدني صورت ميگیرد ،استفاده از مکمل
الآرژینین بهعنوان عاملي اثرگذار بر  nAchRنیز موردتوجه قرار گیرد تا اثرات الآرژینین بهعنوان
یک مکمل بههمراه ورزش جهت استفادۀ سالمندان با اطالعات بیشتر و دقیقتر موردبررسي قرار
گیرد.
پيام مقاله :بهنظر ميرسد که مکملدهي الآرژینین بههمراه فعالیت استقامتي ميتواند روش
مناسبي برای کاهش سارکوپنیا با اثرگذاری بر میزان پروتئین گیرندۀ نیکوتیني استیل کولین در
افراد سالمند باشد.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of L-arginine supplementation on the
nAchR response in hind limb of old male rats after exhaustive acute exercise. For this purpose, 32
Wistar rats (age: 22 months, weight: 380±20gr) were selected. After one week of familiarization
with laboratory environment, they were randomly divided into four groups consisted of:
1) L-Arginine supplement with one session of exhaustive endurance exercise, 2) L-arginine
supplement 3) exercise and 4) control group. For the supplementation groups, they consumed
water containing 2.5% L-Arginine for two weeks. In the exercise day, the training groups
performed an exhaustive running with 30 meters per minute speed and 5-degree incline, equivalent
to approximately 75-80% of their VO2max. Immediately and four hours after exercise they
anesthesia and sampling was performed from EDL and Soleus muscles. Then, for statistical
analysis of the data's, the one-way ANOVA was used. data of this study illustrate that nAchR level
in L-arginine supplement, significantly was higher than control group in EDL and Soleus muscles
(P<0.001). And also, nAchR level in L-Arginine supplement with exercise and exercise group was
increased significantly four hours after exhaustive exercise than control group in EDL and Soleus
muscles (P<0.001). The result showed that L-Arginine supplementation with exercise increased of
nAchR levels in old rat. It seems L-Arginine supplementation with exercise can be an appropriate
approach to decrease Sarcopenia with effect on nAchR level in old aged people.
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