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  معاكسة التعب المحدث تجريبياًي فالمغنيزيوملأللوبورينول و ة الواقياتالتأثير قارنةم

 عند األرانب
  
 
 

 *صبحي البحري

  الملخص 
حمض  و،ص العضلي كنتيجة لتراكم نواتج االستقالب من حمض اللبنينخفض أداء العضالت بعد التقل: خلفية البحث

  . ب العضلي البول وضغط األكسدة التي تسرع حدوث التع
   مستويات الجذور الحرةفيالهدف من البحث تقييم تأثير التقلص العضلي كان : الهدف

 تقيسو مجموعات أربع إلى كغ قسمت 2-1.5 وزن كل أرنب بين ذكراًرنباًأ 40 البحث على أجري :الطرائقالمواد و
 أي عالج جموعة التي لم تعطي المحمض البول فحمض اللبن و،) MDA(المالون دي اليهيد (اآلتيةالمشعرات 

لتي أعطيت المغنيزيوم المجموعة او، )3المجموعة(طيت األلوبورينول المجموعة التي أع ،)2المجموعة(
  ).4المجموعة(

عة المعالجة حمض البول في المجموحمض اللبن و ،MDA انخفض بشكل واضح متوسط  مستوى كل من ال:النتائج
  مسبقاًةحمض اللبن في المجموعة المعالجض بشكل ملحوظ مستوى حمض البول و انخفوأيضاً، مسبقاً باأللوبورينول

  .بالمغنيزيوم
ينقص وم يمكن أن يحسن األداء العضلي والرياضي ونستنتج أن اإلعطاء المسبق لأللوبورينول أو المغنيزي :االستنتاج

  .التعب العضلي من خالل  إنقاص ضغط األكسدة

                                                
 .جامعة دمشق –كلية الطب  -  قسم الفيزيولوجيا -أستاذ مساعد *
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Comparative Protected Effects of Allopurinol and Magnesium 

Against Fatigue that Experimentally Induced in Rabbits 
 
  
 

 
Sobhi AL-Bahri* 

Abstract 
Background: Performance of skeletal muscle reduces after strenuous muscular contraction as a result of 
excessive accumulation of waste products as  lactic acid, uric acid and oxidative stress that accelerate 
muscle fatigability. 
Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of strenuous muscular contraction on plasma 
free radicals. 
Material and methods: This study was performed in 40 male rabbits weight of each 105-2 kg, divided into 
4 groups , and all parameters was estimated in all groups involved: malondialdehyde (MDA),lactic acid 
and uric acid in untreated group (2), allopurinol group(3) and magnesium group(4). 
Results: Mean plasma lactic acid, uric acid and MDA concentration were significantly reduced in group 
pretreated with allopurinol; also mean plasma lactic acid and uric acid were significantly reduced in 
group that pretreated with magnesium. 
Conclusion: We conclude that pretreated with allopurinol or magnesium may improve muscular 
performance and reduce muscle fatigue through decreasing waste products and oxidative stress. 
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   Introductionالمقدمة
 الهيكلية تنتج جذور ضالت العأنمن المعروف 

 أثناءفي أثناء الراحة، وفي ن النيتروجياألوكسجين و
وأن  ، بسبب تفعيل كزانتين اوكسيدازالتمرين العضلي

 أكسدة إلى يؤدي أنالمستمر يمكن التمرين الشديد و
ومن ،  المتقلصةةالعضليالبروتينات والشحوم في الخاليا 

 المستويات المنخفضة و الفيزيولوجية من أنالمعلوم 
 قوة سوية في تاجإنجل أالجذور الحرة هي مطلوبة من 

 هذه المستويات األعلى من أن إال ،العضالت الهيكلية
إلى  تؤسس لخلل وظيفي يؤدي أنالجذور الحرة يمكن 

  )5,4,3,2,1(التعب و ضعف العضلة
خاصة في شكل الجذور الحرة داخل الخاليا ويزداد ت

 يكون اإلجمالي O2استهالك ال إن، و)6(التمرينات الشديدة 
في التمرين و، الحرةيولد الجذور  ود\كغم\مل0.6-3.5

التي يتم التغلب  و،)7(الشديد المجهد يتم أكسدة الغلوتاثيون
  .عليها بإعطاء بعض مضادات األكسدة

 جذر الهيدروكسيل هو التفاعل إن )8( بعض العلماءأشار
 في التقلص العضلي الذي يؤدي التأكسدي األكثر حدوثاً

 الخاليا ينتج داخل السوبر اوكسيداز نأو ، التعبإلى
 السوبر أن جذرو، )10,9(ينتشر إلى المسافات الخالليةو

يزيد من سرعة التعب في اوكسيداز يضعف الوظيفة و
  )11(العضالت المتقلصة

الذي يؤثر  وO2يزيد التقلص العضلي من استهالك ال
 لعدد من خاليا الجسم بما فيها O2 استقالب الفيبدورة 

 عدد كبير من إنتاج إلىذا ويؤدي ه، الكريات الحمراء
ونموها  الخلية حياة فيلحرة التي تؤثر الجذور ا

 الفائقة ن يعزز األكسدةأفالتمرين الشديد يمكن  .هاتطورو
 غير عكوس اًيسبب ضرر و،لغشاء الخلية الحمراء

  .)12(فيها
ن تحدث تبدالت في مستوى شدة األكسدة في أيمكن 

ين العضلي مجرى الدم كمؤشر لضرر عضلي يلي التمر
 معظم نإأثناء االستقالب التأكسدي ففي  و،المنهك

 أثناءفي  +H ال إلى األوكسجين المستهلك يكون مرتبطاً
 O2من ال%5-4-أن  إال ، الماءالفسفرة التأكسدية مشكالً

  الماء مشكالًإلىالمستهلك خالل التنفس ال يرجع بكاملة 
يزداد استهالك لهذا فانه عندما  و)15- 13(بذلك الجذور الحرة

 الجذور إنتاج التمرين يزداد بشكل مرافق أثناءفي  O2ال
  .)16(األكسدة الفائقة للدسمالحرة و

الحرة في العضالت  الجذور إلنتاج مختلفة آلياتهناك و
  : التمرين العضلي وهيأثناء

 تشكيل إلىن يؤدي أ حمض اللبن الذي يمكن إنتاج -1
  شديدةأذية أو )دوكسيأفوق ( ضعيفة أذية يسبب جذر حر

  ).هيدروكسيل(
استجابة التهابية ألذية العضلة الثانوي الذي يترتب  -2

  .)17( في العضلة اإلجهادعلى فرط
يعتمد هذا ي الجسم على جهاز مضاد لألكسدة ويحتو

 الجهاز على المدخول من الغذاء من مضادات األكسدة
ل تقل .صيد )18,15( من مضادات األكسدةاإلنتاجوالمعادن و

 المنشأ بشكل جزئي ةالمعالجة بمضادات األكسدة خارجي
التأذي العضلي المتواسط بالجذور الحرة في التمرين 

إعطاء مضادات األكسدة  أن قد ثبتو.  صيد)20,19(العضلي
 ذات د درجة تعإلىيمكن تنقص حمض اللبن في الدم 
  .)21(أهمية إحصائية بعد التمرين العضلي 

قبل إجراء ) Mg( إعطاء المغنيزيوموجد بعض العلماء أن
ووجد ، )O2 )22التمرين العضلي ينقص الجذور الحرة لل

التي جذور الحرة المشتقة في العضالت وآخرون أن ال
 Mgتؤدي إلى أذية األنسجة تكون ناجمة عن نقص ال 

)23(.  
 يغير في استقالب بعض المواد أن يمكن Mg نقص الإن
كون أكثر من القيم خاصة الحديد ووجد أن تركيزه يو

السم تكون مزدادة في  و++Caإن أكسدة ال، والطبيعية
، أذية الخالياة زيادة الجذور الحرة التي تؤدي إلى حال
 الحيوان الذي نقص  في خالل++Caنالحظ نقص الو
  .Mgال
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 الكافئين كمحرض للتقلص استخدمنا في تجربتنا هذه
تالج إن آلية إحداث االخو، العضلي وإحداث االختالج
،  ينشط و يسرع النقل المشبكيهتعود لعمل الكافئين في أنَّ

  .)24(ت البنزوديازبينويثبط مستقبال
 Aim of the workالهدف من الدراسة

تأثير التمرين العضلي  الدراسة تقييم هذهكان الهدف من 
، مالوندي الديهيد(  مشعرات الجذور الحرةفيالشديد 

لوبورينول إعطاء األتأثير ، و)حمض اللبنحمض البول و
  . هذه المشعرات في Mgالو

  Materials &methods قائالطرالمواد و
 الوزن يتراوح  ذكراًأرنباً 40أجريت الدراسة على -

  . كغ2-1.5بين
  .)24 (  كغ |ملغ80 بجرعة وريدياً أعطيالكافئين -
 |ملغ50 داخل البريتوان بجرعةأعطياأللوبورينول -
  )28(يوم|كغ
 %50كغ ضمن العضل من محلول  |مل0.4 المغنيزيوم-
)22(  

، Yagi (25) قةي لطرديهيد تبعاًلا دي تمت معايرة المالون
اديهيد مع  دي  الطريقة على تفاعل المالونهذهوتعتمد 

 هذا  معايرة ويمكن،الثيوباربيتوريك لتشكيل معقد إضافي
 باستخدام جهاز الطيف الضوئي في موجة طولها المركب

  .اً نانومتر532
تمت معايرة حمض اللبن باستخدام جهاز التحليل األلب 

التي تعتمد على تفاعل . Westgard (26)   لطريقةتبعاً
حمض اللبن في عينات البالزما مع الالكتات اوكسيداز 
لتوليد بيروكسيد الهيدروجين الذي يمكن قياسه لونيا في 

 التأكسدي مع اقترانه بواسطة اً نانومتر565موجة طولها 
ن ثنائي ميثيل االنين  المحفز  ،ينوانتيبيرين و نام-4

   . لخيلببيروكسيداز فجل ا
  )27( بالطريقة االنزيميةتمت معايرة حمض البول

بحقن الكافئين وريديا بجرعة  التعب العضلي ثُأحد
لنقل ن ينشط ايفمن المعروف أن الكافئ .)24( مكغ|ملغ80

التي التقلصات العضلية المشبكي ويسرع االنفراغات و
ضلي الناتج عن  التعب العى حدوثباستمرارها تؤدي إل
   ).24(الجذور الحرةتراكم حمض اللبن و

جرى التعبير عن .SPSS المعطيات باستخدام حللت
خطأ معياري للمتوسط _ +المعطيات جميعها كمتوسطات 

 باستخدام اختبار اإلحصائية المقارنات أنجزت .الحسابي
Student's t-testات غير مزدوجة و تحليل  من متغير

 P≥0.05 ووضع مستوى االعتداد عند ANOVAالتفاوت 
.  

  :تي مجموعات كاآل4 إلىت اقسمت الحيوان
  .استعملت كشاهد : أرانب10:المجموعة األولى
 إعطاءحدث لديها اختالج أ أرانب10: المجموعة الثانية

  الكافئين وريدياًكغ  |ملغ80
 إعطاء +2 هانفسعة  المجموأرانب 10:المجموعة الثالثة

 إحداث األلوبورينول داخل البريتوان قبل يوم |كغ |ملغ50
  .دقيقة 60االختالج ب 

 إعطاء +2 هانفس المجموعة أرانب 10: ةالمجموعة الرابع
 %50كغ ضمن العضل من محلول |مل 0.4 المغنيزيوم

 .دقيقة 60 االختالج ب إحداثقبل 

  RESULTS النتائج
  ):Uric acid%)(ملغ( حمض البول-1

نالحظ من النتائج أن مستوى حمض البول في مجموعة 
 في المجموعة الثانية التي أما 0.4±1.04 كان ألولىا

كان مستوى حمض البول فاحدث عندها التعب 
 في مستوى اً هناك ارتفاعأنبالمقارنة نجد  و1.41±0.28

المجموعة  بمقارنةمض البول في المجموعة الثانية ح
  )1( الجدولP<0.001 عند ة إحصائيةاألولى بدالل

كان  )الوبورينول(في المجموعة الثالثة التي أعطيت 
 داللة ا كان االنخفاض ذ0.09±0.51مستوى حمض البول 

 P<0.001عند  .إحصائية عند المقارنة بالمجموعة الثانية
  )1(الجدول
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 كذلك كان مستوى حمض البول في المجموعة الرابعةو
 بداللة منخفضاً ) المغنيزيوميتأعطالتي ( 0.07 0.82±

رنة المجموعة ابمق . بالمجموعة الثانيةةمقارن إحصائية
 إحصائيةالمجموعة الرابعة وجد انخفاض ذو داللة بالثالثة 

 عند .المجموعة الرابعةبمقارنة في المجموعة الثالثة 
P<0.001 1( الجدول)1( الشكل(  

  ):ل/مكمول)(MDA( المالون دي الديهيد-2
 MDA 10.5±1.2وعة الشاهد كان مستوى ال في مجم

 و MDA 12.14±0.7بينما في المجموعة الثانية كان ال
المجموعة بمقارنة  إحصائيةكان هناك فرق ذو داللة 

  )1( الجدول.P<0.001 عند األولى
 االلوبورينول كان أعطيتفي المجموعة الثالثة التي 

كان هناك فرق ذو داللة ، وMDA 4.5±0.6 مستوى ال
 .P<0.001 عند  الثانيةةالمجموعبمقارنة  حصائيةإ

 )1(الجدول

 MDAبينما في المجموعة الرابعة كان مستوى ال
 إحصائي مغزى ي لم يكن هناك أي تبدل ذ12.68±0.42

 .P<0.001عند الجدول .  الثانيةبالمجموعةمقارنة 
 )1(الجدول

الرابعة وجد هناك انخفاض بمقارنة المجموعتين الثالثة و
المجموعة بمقارنة  في المجموعة الثالثة MDA في ال
) 1(الجدول.P<0.001عند  إحصائية بداللة الرابعة
  )2(الشكل

  )Lactic acid)(ل/ملمول( حمض اللبن-3
 و 0.04±1.7 في المجموعة األولى كان مستوى الالكتات

وكانت 0.14±2.4في المجموعة الثانية كان المستوى 
 عند ةادة ذات داللة إحصائيالزيادة في المجموعة الثانية زي

P<0.001. 1(الجدول(  
كان مستوى الالكتات ف في المجموعة الثالثة اأم

مقارنة  إحصائيةكانت الزيادة ذات داللة  و1.77±0.06
في المجموعة الرابعة و، P<0.001 عند المجموعة الثانيةب

 داللة اكان االزدياد ذ و0.06±1.73كان مستوى الالكتات 
 ،P<0.001 عند المجموعة الثانيةبنة مقار إحصائية

 ي ذلالرابعة لم نجد أي تبدبمقارنة المجموعتين الثالثة وو
  ).3(الشكل) 1(الجدول  .إحصائيةداللة 

  
  المجموعة الرابعة  المجموعة الثالثة  المجموعة الثانية  المجموعة األولى  المجموعات

  0.078±*0.82  0.09±*0.51  0.28±*1.4  0.4±1.04  %)ملغ(متوسط مستوى حمض البول بالدم 
  0.42±*12.6  0.6±*4.5  0.28±*12.14  1.2±10.5  )ل/مكرومول(متوسط مستوىالمالون دي الديهيد 
 0.06NS±*1.73  0.06±*1.77  0.12±*2.4  0.04±1.7  )ل/ملمول(متوسط مستوى حمض اللبن 

  )1(الجدول
  P<0.001 عند -  )2 و1 بين المجموعة إحصائيةتبدل ذو داللة (*
  P<0.001 عند )2 مع المجموعة 4 أو 3 بين كل من المجموعة إحصائيةتبدل ذو داللة (

NS)  4 و المجموعة 3 بين المجموعة إحصائيعدم وجود أي تبدل(  
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  هاكلّ في المجموعات%) ملغ(مستويات حمض البول بالمصل )1(الشكل 

  

  
  هاكلّ  في المجموعاتالديهيد  مستويات المالون دي)2(الشكل 

  

 
   المجموعاتهامستويات حمض اللبن في كلّ  )3(الشكل
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   Discussionالمناقشة
 العضالت الهيكلية تنتج جذور أنمن المعروف 

أثناء جين والنيتروجين في أثناء الراحة وفي األوكس
 وأن ،وكسيدازأالتمرين العضلي بسبب تفعيل كزانتين 

المستمر يمكن أن يؤدي إلى أكسدة التمرين الشديد و
 المتقلصة، ومن ةروتينات والشحوم في الخاليا العضليالب

  .)1.2( تهاقوو العضالتثَم ينقص من كفاءة 
 تشكل فيلمعرفة تأثير بعض األدوية  في هذه الدراسة اقمن

 كفاءةبعض المواد التي تنقص من ، والجذور الحرة
  .العضالت

 وزن كل واحد  ذكراً أرنباً 40 الدراسة علىهذه أجريت
 مجموعات تحوي 4 إلىقسمنا الحيوانات .  كغ2-1.5من 

  . أرانب10كل مجموعة على 
حدث أالمجموعة الثانية  ، بقيت كشاهدالمجموعة األولى

المجموعة ، ةعندها التعب العضلي بالكافئين بجرعة مخلج
 قبل ذلك أعطيت لكن ،نفسها  الثانية المجموعة،الثالثة

نفسها ية  الثانالمجموعة عةالمجموعة الراب و،االلوبورينول
تمت معايرة المالوندي . لكن أعطيت قبل ذلك المغنيزيوم

حمض البول عند ومعايرة حمض اللبن واديهيد 
  .هاكلّ المجموعات

لنتائج ارتفاع كل من حمض البول وحمض الحظنا من ا
مقارنة  الديهيد في المجموعة الثانية المالون دياللبن و

  .المجموعة األولىب
ي كل من  فاًضالحظنا انخفافقد ة الثالثة  في المجموعاأم

مقارنة المالون دي الديهيد حمض البول وحمض اللبن و
الحظنا ف في المجموعة الرابعة اأم،  الثانيةالمجموعةب

مقارنة ن حمض اللب في كل من حمض البول واًضانخفا
وانخفاض حمض اللبن في هذه  ،المجموعة الثانيةب

مقارنة بالمجموعة حصائية المجموعة لم يكن له داللة إ
كان أقل منه في المجموعة انخفاض حمض البول الثالثة و

  .الثالثة

 أنقص حمض  االلوبورينول قدأنمن هذه النتائج نرى 
 تأثيره آليةهذا يتوافق مع الدراسات من حيث البول، و

أيضا تأثيره المنقص و، )28 (المثبط للكزانتين اوكسيداز
  بعضدي الديهيد يتوافق معالمالون ذور الحرة وللج

 الكزانتين أن ِإذْه  تأثيرآلية التي تشرح )29(الدراسات 
 نفإ، الحرة بتوليد الجذور ماً مه دوراًؤدياوكسيداز ت

 ينقص من ثَمااللوبورينول يثبط الكزانتين اوكسيداز و
يعاكس أذية الخاليا المحدثة  والحرةتشكل الجذور 

 نقص ن وإ)30(سان و الحيوان بالتمرين الشديد عند اإلن
 إعطاء إن :حمض اللبن يتوافق مع الدراسات التي تقول

مضادات األكسدة مثل االلوبورينول  يمكن ينقص حمض 
 ذات أهمية إحصائية بعد د درجة تعإلىاللبن في الدم 

  . )21(التمرين العضلي 
حمض أنقص مستوى حمض اللبن و المغنيزيوم إعطاء إن

  . المالون دي الديهيدفي لم يكن له تأثير لكن ،البول
حمض أنقص مستوى حمض اللبن وإن إعطاء المغنيزيوم 

 في ، المالون دي الديهيدفيالبول لكن لم يكن له تأثير 
قبل ) Mg(حين وجد بعض العلماء أن إعطاء المغنيزيوم

إجراء التمرين العضلي ينقص الجذور الحرة المشتقة من  
الجذور الحرة المشتقة في ن أن ووجد آخرو)O2 )22ال 

التي تؤدي إلى أذية األنسجة تكون ناجمة عن العضالت و
يزيوم يؤدي إلى  نقص المغننإ  ِإذْ،)Mg )23نقص ال 

 عدزيادة إنتاج الجذور الحرة بحيث يمكن زيادة االلتهاب و
  .حمض اللبن من الجذور الحرة

  :Conclusion االستنتاج
في المالون دي  االلوبورينول  تأثيرأنمن هنا نالحظ 

الديهيد كان كبيراً، وكذا في حمض البول وحمض اللبن، 
في حين ، العضالتأداء تأثير الجيد في تحسين ومن ثَم 

حمض البول  حمض اللبن وإنقاص إلى المغنيزيوم أدى 
  . المالون دي الديهيدفيلكن ليس له تأثير 

 أنيزيوم يمكن و المغنأ االلوبورينول إعطاء أنى ر نإننا
 ويمكن ،حمض اللبن وحمض البول الحرة والجذوريحسن 

  . العضليةالكفاءة يحسن أن
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