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 مقاله پژوهشي 

   يهاموش مخطط جسم در IGF-1 سطح بر نوارگردان يرو دنیدو اثر
 نیدوپام یدروکسیه-6 يالقا با شده ینسونیپارک

  
  ٤ين فالح محمديحس، ٣مقدم  زادهيحاجاکبر ، ٢ ييرفخرايفاطمه م، ١يفالح محمد ياءض

 

  19/09/1395تاریخ پذیرش  15/07/1395تاریخ دریافت 
 
 دهيچک

 يماريب در يورزش يهاتيفعال ريتأثمسئول  يهامکانيزمتوافق وجود ندارد و  يل عصبيتحل يندهايفرآ يورزش رو يدر رابطه با اثر محافظت: هدف و نهيزمشيپ
ن يروزين و تيدوپام، IGF-1نوارگردان بر سطح  يم رويدن با شدت ماليچهار هفته دو ياثر محافظت ينسون مشخص نشده است. هدف از مطالعه حاضر بررسيپارک

  ن به استراتوم بود.يدوپام يدروکسيه-۶ يسم عصب يوتاکسيق استريشده با تزر ينسونيپارک يهاموشالز جسم مخطط يدروکسيه
 يالقاء شد. برا ستارينر نژاد و يهاموشبه جسم مخطط  يوتاکسيبه روش استر نيدوپام يدروکسيه-۶ قيبا استفاده از تزر نسونيپارک يماريب :کار مواد و روش

نوارگردان  يهفته رو ۴روز در هفته و  ۵، در روز قهيدق ۳۰ نيگروه تمر يهاموشچرخش استوانه استفاده شد.  ياز آزمون رفتار هاموششدن  ينسونيپارک دييتأ
  انجام شد. زايدر جسم مخطط به روش اال الزيدروکسيه نيزرويو ت نيدوپام، IGF-1 يريگاندازهپرداختند.  نيبه تمر قهيمتر بر دق ۱۵با سرعت 

نوارگردان  نيهفته تمر ۴ ي. اجراافتيکاهش ن يدوپام يدروکسيه-۶ قيتزر جهيدرنتدر جسم مخطط  الزيدروکسيه نيروزيو ت نيدوپام، IGF-1سطح : هاافتهي
 دنيدو برنامه يتست استوانه نشان داد که اجرا جينتا ني. همچندينما يريشگيپ هانيپروتئ نينتوانست از کاهش سطح ا نيدوپام يدروکسيه-۶ مارياز ت شيپ

  .ندارد نسونيپارک يماريالقاء ب يرفتار يهاسمپتوم يرو رانهيشگيپ ريتأث ميبا شدت مال يباراج
اء کننده الق يدر برابر سم عصب يمولکول راتييو تغ يرفتار يهاسمپتومبر  يمحافظت ريتأث نيينوارگردان با شدت پا يرو دنيهفته دو ۴: يريگجهيبحث و نت

با  شتريب تاحفاظت کننده از سالمت مغز به مطالع ييدارو ريابزار غ عنوانبهاز ورزش  رانهيشگيدر رابطه با استفاده پ يقطع يريگجهينت يندارد. برا نسونيپارک
  .باشديم ازين، شدت و مدت متفاوت ماريت

 نوارگردان يدو، IGF-1، نسونيپارک، نيدوپام يدروکسيه-۶ : هادواژهيکل

  
 ١٣٩٥ بهمن، ٩٥٩-٩٦٦ ص، ازدهمي شماره، هفتمست و يبدوره ، هياروم يپزشکمجله 

  
  ٩٨١١٣٥٣٠٢٢٠١: تلفن، يورزش علوم و يبدنتيترب دانشکده مازندران دانشگاه سيپرد دانشگاه بلوار بابلسر: آدرس مکاتبه

Email: ziafalm@yahoo.com 

  
  مقدمه

ننده کترشح يهاسلولن رفتن يبراثر از ب نسونيپارک يماريب
از ). ١( دهديرخ م) Dopamine اي DAن (يبه نام دوپام ياماده

امنظم ن باعث يانين در مغزميدوپام کنندهترشح يهاسلولن رفتن يب
 يماريب. گردديکننده حرکات بدن مر مراکز کنترليشدن سا

                                                             
 مسئول) يسنده(نو فيزيولوژي ورزشي دانشکده علوم ورزشي دانشگاه مازندراندانشيار   ١
 مازندران دانشجوي کارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي دانشکده علوم ورزشي دانشگاه ٢
 دانشيار فيزيولوژي جانوري دانشکده علوم پايه دانشگاه مازندران   ٣
  دانشجوي کارشناسي زيست شناسي سلولي و مولکولي دانشکده علوم پايه دانشگاه مازندران   ٤

5 Rest tremor  
6 Bradykinesia 
7 Rigidity  
8 Postural instability 

ترمور : شودمشخص  ياصل يژگيچهار و تواند بايم نسونيپارک
 کم با دامنه يراراديغ کيتمير ک حرکتي عنوان(که به ٥استراحت
، )يحرکت تيو محدود يکند( ٦ينزيک يبه راد، شود)يشناخته م

 يداروها .)٢( ٨پاسچرال يثباتيو ب)يعضالن ي(سفت ٧يتيديجير
ا دوپ-ال شده است. شنهاديپ يماريب نيا درمان منظوربه يمختلف
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 ،را دارد يمارين بين مورد استفاده در درمان ايشتريکه ب ييدارو
 با زين آن درازمدت مصرف و است يمتعدد يجانب عوارض يدارا

ج يرا ييدارو يهادرمانگر ي. از طرف دباشديم همراه ييدارو مقاومت
فع و تنها منا شونديمک استفاده يکنترل سمپتومات باهدفعمدتاً 

 يو عوارض جانب يماريب يهاسمپتوم کهآنش از يرا پ يمدتکوتاه
 از يريشگيپ رسديم نظر بهرو، نيازا. کننديمارائه ، دارو بدتر شوند

 گزاف يهانهيهز کاهش و کنترل يبرا يبهتر حلراه يماريب نيا
 وژنزيآنژ و ييزانورون با ورزش که است شده باشد. گزارش يدرمان

د ورزش در ياگرچه آثار مف .)١٢کند (يم اعمال را يعصب حفاظت
نسون هنوز مورد بحث است هنوز مشخص يپارک يماريدرمان ب

و ، دينما يريشگيپ يل نرونياز تحل توانديما ورزش يست که آين
ن يا يتجرب يهامدلورزش در  يد احتماليفوا يمولکول يهامکانيزم

  .اندنشدهن ييتع يماريب
ورزش  ديآثار مف يدر سازوکارها کيعامل تروف نيچند احتماالً

 اي NGFعامل رشد عصب ( رينظ ييهاني). نوروتروف٣( اندميسه
Nerve growth factorمشتق از مغز ( کي) عامل نوروتروفBDNF 

) و عامل رشد شبه Brain-derived neurotrophic factor اي
 يهانقش) insulin like growth factor-1 اي)IGF-1 ١ نيانسول

 فايا ينورون يريپذشکلارتباطات و ، کيتفک، اتيدر ح يديکل
  ). ٤( کننديم

 جاديباعث ا )IGF-1ن (يپروتئ نيکمبود اگزارش شده که 
 GH). درمان با ٥( شوديممسن  افراد دمانس در و ياختالل شناخت

 يخلف-يرابط قدام مثالعنوانبه( کيانسفاليد يضخامت ساختارها
م يق مستقيتزر). ٦( داد شيحال رشد پس از تولد افزا ر)را در مغز د

IGF-1  با  ينسونيپارک يهادر رت ينيدوپام يهاسلولاز کاهش
کرد و  يريشگين پيدوپام يدروکسيه-۶ ياستفاده از سم عصب

). ۹ز کاهش داد (يرا ن يمارين بياز ا يناش ياختالالت رفتار جهيدرنت
ال اتيگرواستريستم نيبه درون س IGF-1 ميمستق قيتزر کهييازآنجا

به همراه داشته  يعوارض جانب توانديمسک همراه بوده و يانسان با ر
با استفاده از  توانيما يکه آ شوديممطرح  سؤالن يلذا ا، باشد
ش داد و از يستم را افزاين سيا IGF-1مقدار ، يرتهاجميغ يهاروش

 يماريب دکنندهيتولدر برابر عوامل  ين راه حفاظت نورونيا
در  IGF-1ش مقدار يافزا يهاروشاز  يکيجاد کرد؟ ينسون ايپارک

که  يمطالعات فراوان باوجود .باشديم يت ورزشيفعال يدستگاه عصب
انجام  مغز يعيرطبيعملکرد غ يو ورزش رو يبدن تياثر فعال رامونيپ

ت حفاظ يورزش رو رانهيشگيپکه اثر  يامطالعهشده است تاکنون 
-٦ يدر معرض سم عصب يهاموشجسم مخطط  IGF-1از سطح 

قرار داده باشد مشاهده نشده  يموردبررسرا  نيدوپام يدروکسيه
هفته  ٤ يحفاظت ريتأث يبررس قيتحق نيهدف از ا، نياست. بنابرا

در جسم  IGF-1بر سطوح  نوارگردان يرو دنيدو ياجبار نيتمر

 ز درين نيدر مورد اثر آپومورف بود. ينسونيپارک يهامخطط موش
  .ديسيمقدمه بنو

  
  مواد و روش کار

 از) ياهفتهدوازده( ستاريو نژاد بالغ نر يصحرائ موش سر ٢٤
 طيمح هب انتقال از پس واناتيح. شد هيته آمل پاستور تويانست مرکز
 در ديجد طيمح با تطابق جهت هفته کي مدت به، شگاهيآزما

 درجه ٢٤ تا ٢٠ يدما با يطيمح در شفاف کربنات يپل يهاقفسه
 ييروشنا ساعت ١٢ طيشرا در و درصد ٥٥ تا ٤٥ رطوبت، گراديسانت
مطابق با  هاشيآزماتمام . شدند ينگهدار يکيتار ساعت ١٢و 

 يپژوهش يمصوب شورا يشگاهيوانات آزمايکار با ح يمقررات اخالق
: روهگ چهار به يتصادف طوربه واناتيدانشگاه مازندران انجام شدند. ح

 ٦( ينسونيپارک کنترل، )سر ٦( ن سالميتمر، )سر ٦( سالم کنترل
 ادآز صورتبه واناتيح شدند. ميتقس) سر ٦( نسونيپارک نيتمر، )سر

 نوارگردان يرو ينيتمر يهاگروه. داشتند يبه آب و غذا دسترس
، هفته ٤ مدت به) مازندران دانشگاه يعلوم ورزش دانشکده ساخت(
 نيتمر قهيدق بر متر ١٥ سرعت با قهيدق ٣٠ روزانه و هفته در روز ٥

 کنترل و نسونيپارک نيتمر گروه يهاموش ادامه در. دادند انجام
 جسم بيتخر .گرفتند قرار يوتاکسياستر يجراح تحت نسونيپارک

 يسوتاکياستر قيتزر با نسونيپارک مدل جاديا يبرا هاموش مخطط
 صورت مغز مخطط جسم داخل به نيدوپام يدروکسيه ٦ محلول
 قيتزر انجام و سوراخ جاديا يبرا آمدهدستبه مختصات گرفت.

به سمت عقب  متريليم ١، يجانب متريليم ٥/٢: است صورتنيبد
 مقدار به نيدوپام يدروکسيه-٦). ٧(يعمق متريليم ٥/٤ و از برگما

. ق شديموش تزر هر يازا به تريل کرويم ٥ حجم در کروگرميم ٢٥٠
 نيدوپام يدروکسيه-٦ ماده از کروگرميم ٢٠ محلول نيا هيته يبرا
 دهشآماده محلول قيتزر يبرا سپس. شد بيترک نيسال CC ٤/٠ با
 يتريکروليم ٢ سرنگ از هايآزمودن مغز مخطط جسم داخل به

 بعد و شدهمنتقل يجراح اتاق به هاموش ابتدا. )٨د (يگرد استفاده
 کتامين تريليليم ٥ نسبت با نيالزيزا و کتامين موش به يکشوزن از
 پسس. ديگرد قيتزر، يصفاق داخل صورتبه نيالزيزا تريليليم ٣

 در بدن حرارت حفظ يبرا و شده دهيتراش کامالً وانيح سر يموها
 يبرا موش مرحله نيا تا. گرفتيم قرار حوله در يجراح نيح

 – STOELTING) يوتاکسياستر دستگاه در يريقرارگ و يجراح

USA) ثابت قهيدق ١ مدت به موش، قيتزر از بعد .شديم آماده 
 يدروکسيه ٦ اثر يبررس يبرا قيتزر از بعد روز ٢١. شديم داشتهنگه

، اندشده نسونيپارک دچار هاموش که موضوع نيا ديتائ و نيدوپام
 ارقر استفاده مورد استوانه آزمون و نيآپومورف القاء يچرخش رفتار

 ٢٦متر قطر و يسانت ٢٣به ابعاد  يااستوانهن تست در يا. گرفت
) درجه ٣٦٠( کامل يهاچرخش کل متر ارتفاع انجام شد. تعداديسانت
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، مخطط جسم دهيدبيآس سمت مخالف و موافق جهت در شده انجام
 رد، نيلوگرم آپومورفيدر ک گرميليم ٥/٠ يرصفاقيق زيبه دنبال تزر

 و طضب يبردارلميفن يدورب از استفاده با ياقهيدق ٣٠ دوره کي يط
 سمت يهاچرخش تعداد. شد شمارش محقق توسط سپس

 چرخش تعداد انگريب که شد قيتفر مخالف سمت از دهيدبيآس
 شدت دهندهنشان شتريب چرخش. است مخالف سمت به خالص

   ).٨(است  کينرژيدوپام يهاسلول دادن دست از ازنظر عهيضا
 و کتاميناز  يبيبا ترک هاموش، يرفتار يهاآزمونپس از انجام 

وان و باز کردن يشده و با جدا کردن سر ح هوشيبن يالزيزا
 مختلف يهاقسمت ريسا از مخطط جسم بافت سرعتبه، جمجمه

 زيهموژنا از بعد ادامه در .گرفت قرار عيما ازت در و شد جدا مغز
 ۲۰ مدت در نمونه،  PH 4/7 با نيسال فسفات بافر محلول در بافت

، IGF-1 غلظت زانيم و شده وژيفيسانتر ۱۰۰۰۰G دور با قهيدق
 هليوسبه هانمونه مخطط الز جسميدروکسين هيروزين و تيدوپام

  .شدند يريگاندازه نيچ CUSABIO شرکت يشگاهيآزما تيک
 و يتجرب يهاگروه نيب موجود يهاتفاوت يبررس منظوربه
 ONE-WAY( طرفهک ي انسيوار زيآنال آزمون از کنترل

ANOVA (يتوک يبيتعق آزمون از نيهمچن. شد استفاده 
)TUKEY (0.05 يداريمعن سطح در < P نيب تفاوت يبررس يبرا 

 فزارانرم لهيوسبه يآمار يهاليوتحلهيتجز همه. شد استفاده يگروه
SPSS شد انجام ۲۱ نسخه.  
  

  هاافتهي

 طور. هماناندشدهان يار بيانحراف مع±نيانگيم صورتبه هاداده
، IGF-1سطح داده شده است نشان ٣و  ٢، ١ يدر نمودارها که

ون نسيپارک کنترل يهاموش مخطط الز جسميدروکسين و هيدوپام
 المس کنترل گروه به نسبت نيدوپام يدروکسيه-٦ق يبه دنبال تزر

 در ).P=0/001( ديرس داريمعن سطح به آن مقدار که افتي کاهش
 کنترل گروه به نسبت IGF-1 مقدار نسونيپارک نيتمر گروه
 نبود داريمعن آن مقدار باالتر بود اما درصد ٢٥ /٩ نسونيپارک

)P=0.409 .(هفته ٤ که کرد برداشت نيچن توانيم جهيدرنت 
 IGF-1 سطح يرو يريتأث مينوارگردان با شدت مال يرو دنيدو

ر يدر رابطه با مقاد .نداشته است ينسونيپارک يهاموش مخطط جسم
نوارگردان  يدو يز اجرايالز نيدروکسين هيروزين و تيدوپام

روه مشابه با گ هانيپروتئن ينداشت و مقدار ا ياثر حفاظت گونهچيه
روه از گ ترکم يق سم عصبيتزر ريتأثن تحت يکنترل بدون تمر
 يهاداده يل آماريتحل، گري). از طرف دp<0/05کنترل سالم بود (

ن يدوپام يدروکسيه-٦ يتست چرخش در استوانه نشان داد که القا
 ينسونيگروه پارک يهاموش يهاچرخش داريمعنش يموجب افزا

 درمانشيپبرنامه  ي). اجراP=0/001نسبت به گروه کنترل شد (
استوانه را کاهش داد اما  يهاچرخشنوارگردان  يدن رويبرنامه دو

 گريدعبارتبه). P<0/05د (ينرس داريمعنمقدار آن به سطح 
 ريتأثعدم  دهندهنشانهم  موازاتبه يو مولکول يرفتار يهاداده

 يهاموش يل نرونينوارگردان بر تحل يبرنامه دو درمانشيپ
  بود. ينسونيپارک

  

  قيتحق يهاگروه IGF-1سه يمقا ):١(نمودار 
  (p=0/001) با گروه کنترل سالم داريمعن تفاوت*
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  ار)يانحراف مع± نيانگين (ميق آپومورفيتست استوانه با استفاده از تزر يهاداده : )۱جدول (

  هاچرخشتعداد   هاگروه

  ۵۰/۵±۷۱۶/۶  کنترل سالم
  ۸۳/۵±۹۵۶/۴  سالم ورزش

  ۲۰/۱۰۶±۷۲۳/۱۵*   نسونيکنترل پارک
  ۲۰/۹۳±۲۲۶/۱۸ **  نسون ورزشيپارک

    )P=0/001کنترل سالم و ورزش سالم ( يهاگروهبا  داريمعن) **تفاوت P=0/001با گروه کنترل سالم ( داريمعن*تفاوت 
  

در جسم مخطط  IGF-1نوارگردان بر سطح  يدن رويدو اثر
ن. هر يدوپام يدروکسيه-۶شده توسط  ينسونيپارک يهاموش

اختالف  p<0.001*. دهديمار را نشان يانحراف مع ±ن يانگيستون م
  .دهديماز گروه کنترل سالم را نشان 

  

  قيتحق يهاگروه THسه يمقا ):١(نمودار 
 (p=0/001)با گروه کنترل سالم  داريمعنتفاوت *
  

  قيتحق يهاگروهن يسه دوپاميمقا ):٣(نمودار 
 (p=0/001)با گروه کنترل سالم  داريمعنتفاوت *
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  يريگجهينتبحث و 
 ياجبار ين دويتمر ريتأث يهدف از مطالعه حاضر بررس

جسم مخطط و اختالالت  IGF-1 ين رويينوارگردان با شدت پا
-٦ يوتاکسيق استريشده با تزر ينسونيپارک يهاموش يرفتار

از  پس يکوتاه مدت که IGF-1 قين بود. تزريدوپام يدروکسيه
 نيدوپام يهانورون بيو آس از فقدان، شد انجام OHDA-6 عهيضا
و  يرفتار يهايناهنجارکرد و  يريجلوگ substantia nigra در

 کهگر يد يادر مطالعه ).٩(بازگرداند يعيطب حالت را به يحرکت
N- ديپپت يتر ريتأث شد انجام و همکارانش ١گوان آن يج توسط

terminal فاکتورIGF-1 )وگلوتامات؛ نيپرول، نيسيگل GPE (
 ينسونيپارک يهادر موش نورون محافظ عامل کي عنوانبه

 طتوس هاموش در اتالياستر-گروين عهيضا .قرار گرفت يموردبررس
طور به GPEدوز واحد  با شد و درمان جاديا OHDA-6 قيتزر

 .کرد يريجلوگ THمثبت  يمنيا يهانورون عاتياز ضا يتوجهقابل
 مارانيب درمان يبرا يديام GPE بود که نياز ا يحاک جينتا

 يهاتيعالف يشيافزا ريتأث به توجه با جهيدرنت.باشديم ينسونيپارک
 که کرد استنباط نيچن توانيم IGF-1 سطوح يرو ورزش و يبدن
 حفاظت آثار احتماالً نيپروتئ نيا ريمقاد شيافزا و ورزش ياجرا با

 يماريب همچون( ينرون ليتحل کننده القاء عوامل برابر در يعصب
-٦ نينوروتوکس قيتزر). ١٠( بود خواهد انتظار مورد) نسونيپارک

جسم  IGF-1 ريمقاد توجهقابل کاهش موجب نيدوپام يدروکسيه
 تتس جينتا نيهمچن. ديگرد نسونيپارک کنترل گروه مخطط در

 يعصب سم قيتزر که داد نشان قهيدق ٣٠ مدت به استوانه چرخش
. ديگرد کنترل گروه واناتيح يهاچرخش در بارز شيافزا موجب

 چرخش کاهش موجب نوارگردان يرو دنيدو نيتمر هفته ٤ ياجرا
 که داد نشان پژوهش نيا جينتا. نشد نيتمر گروه در استوانه در
 نوارگردان نتوانست يرو دنيدو نيتمر از استفاده با درمانشيپ

-٦ از يناش بيتخر برابر در مخطط جسم IGF-1 سطح حفظ سبب
 توانيم جهيدرنت .افتي کاهش آن مقدار و، شود نيدوپام يدروکسيه

، حاضر مطالعه مشخصات با نيتمر ياجرا که کرد برداشت نيچن
 رابرب در آن از و شود کينرژيدوپام يهانرون ليتحل از مانع تواندينم

ج ينتا دتوانيمافته ين يا يگر برايل ديد. دلينما محافظت يعصب سم
 يدن اجبارين دويتمر ياجرا دهديمتست استوانه باشد که نشان 

 با و تهداش کيسمپتومات دهندهکاهش ريتأث تواندينمم يبا شدت مال
 همقابل ينسونيپارک يهايآزمودن در شده مشاهده يرفتار اختالالت

  .دينما

                                                             
1 Guan j. 
2 Mabandla MV. 

 IGF-1يرو يورزش اجبار درمانشيپ ريتأثتاکنون در مورد 
صورت نگرفته است.  يامطالعه ينسونيپارک يهاموشجسم مخطط 

 شيافزا، وژنزيآنژ شياثر سودمند ورزش به افزا يادر مطالعه
 يشيمخرب بودن استرس اکسا زانيو کاهش م يدرون دانياکسيآنت

 ياجبار نينشان داد تمر قيتحق نيا جي). نتا۳نسبت داده شد (
 يبيدر برابر آثار تخر يحفاظت نورون ريتأثنوارگردان  يرو دنيدو
جسم  يهاسلولدر  نيدوپام يدروکسيه ۶سم  قياز تزر يناش

در ) ۲۰۱۰( ٢ماباندال، مطالعه حاضر جينتا برخالفمخطط ندارد. 
 يکاهش استرس ناش يرا رو يارياخت نيهفته تمر ۴اثر يامطالعه
قرارداد.  يموردبررس هادر موش نيدوپام يوکسدريه-۶ قياز تزر

 ابلدر مقداشتند  يورزش نيکه تمر يهر دوگروه داد کهنشان  جينتا
 يارياخت نيداشتند و تمر يشتريمقاومت ب نيدوپام يدروکسيه-۶

است  شنهادشدهي). پ۱۱دارد ( يسم عصب نيا در مقابل ياثر حفاظت
ها نينوتروف و يعصب يهادهندهانتقال، هاژنعامل شامل  نيکه چند
، رگيطرف د از مغز مشارکت دارند. يکارکردها بر ورزش ديمف در آثار

 شيز افزامغ در را زادرون يدانياکسيآنت ستميس تيفعال يبدن نيتمر
 تيسم گلوتامات که در يهارندهيگ يکاهش ميباعث تنظ و دهديم

 يهبودب نيکه ا ييهاسميمکان از يکي. گردديم، نقش دارند يکيتحر
 انجام ورزش اثر است که در نوروژنز شيافزا، دهد حيتوض توانديم را

) ۲۰۱۱( و همکاران ٣سام الو اني. رديگيممتوسط صورت  يهواز
ان نوارگرد يرو يورزش اجبار ياثرات محافظت يبه بررس يقيدر تحق

سر  ۱۳۵از  قيتحق نيپرداخت. در ا ينسونيپارک يهايبر آزمودن
هفته و  ۱۸ درمجموعها ماهه استفاده شد. موش ۱۰تا ۶موش نر 

در روز  قهيمتر در دق ۱۵با شدت  قهيدق ۴۰روز به مدت  ۵ ياهفته
 نيدر گروه تمر THو  DAسطوح  قيتحق نيکردند. در ا نيتمر
 مسينسبت به گروه کنترل داشته است. مکان يداريمعن شيافزا

به اثرات ورزش  قيتحق نياثرات ورزش در ا در مورد شدهارائه
 يعصب يهاسلول ييايتوکندريم تنفس يبر رو مدتيطوالن
است که  تصورقابلموضوع  ني. اکندياشاره م کينرژيدوپام
 و يانتقال يهاتيفعال ميو تنظ يدر عرضه انرژ يعصب يهاسلول

 نيبرافعال هستند؛ بنا اريبس يناپسيو اتصاالت س يوني يهارندهيگ
ش يو افزا يکپارچگيحفظ تعادل و  يبرا ياتينقش ح يتوکندريم

 يتوکندريم يچگال شينقش ورزش در افزا، دارد يعملکرد عصب
دوره  احتماالً). ۱۲آن اثبات شده است( يعملکردها شيو افزا يسلول

بودن مدت هر جلسه  شتريماه) و ب ۱۸( ناتيبرنامه تمر يطوالن
لعه مطا نيحاضر با ا قيتحق جيتفاوت نتا لي) دلقهيدق ۴۰( نيتمر

به اثرات  يقي) در تحق۲۰۱۲و همکاران ( ٤رادوت رايفر وي. مارکباشديم

3 Lau YS. 
4 Dutra MF. 
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در مغز TH انيو ب ينقص حرکت ينوارگردان بر رو يورزش اجبار
 ۳۵۰-۳۰۰ يبين تقرها با وزموش قيتحق نيها پرداختند. در اموش

و  کم تحرک دهيدبيآس، نيشم تمر، تحرکشميبگرم به چهار گروه 
 ياههفت ينيرگروه تم يهاشدند. موش ميتقس ينيتمر دهيدبيآس
) MET( يورزش تيکه بر اساس حداکثر ظرف يروز و با شدت ۵

 کردند. مدت نيتمر، شد نيمع ناتيتمر يشده در ابتدا يريگاندازه
 ۶۰ يدر هفته اول تا روز قهيدق ۲۰ ياز روز قيتحق نيدر ا نيتمر
 داد که ها نشانآن قيتحق جيدر هفته چهارم ادامه داشت. نتا قهيدق

 سطوح يداريمعن طوربه توانديم ندهياز نوع فزا يتورزش استقام
TH نيدر ا ني). نوع تمر۱۳دهد( شيها را افزاجسم مخطط موش 

 اتنيتمر يحجم کل شيکه موجب افزا ندهيشدت فزا يعني، مطالعه
مطالعه  جيبا نتا قيتحق نيا جياختالف نتا ليدل توانديم، گردديم زين

 نيينوارگردان با شدت پا يدن رويدو ياجرا نيما باشد. . بنابرا
 نيداده و همچن شيجسم مخطط را افزا IGF-1مقدار  تواندينم
 OHDA-۶از  يناش ياز کاهش آن در برابر سم عصب تواندينم
  .دينما يريشگيپ

 نيآپومورف قيتست استوانه به دنبال تزر جينتا گريد ياز سو
 يوننسيپارک يهاموش يرفتار چرخش توجهقابل شيافزا دهندهنشان

تفاوت ، در گروه ورزش ياختالل رفتار نيکاهش ا باوجودبود که 
). ۱نداشت (جدول  نسونيبا گروه کنترل پارک يداريمعن
 تواندينمنوارگردان  يرو نييپابا شدت  دنيدو نيتمر، گريدعبارتبه

 برخالف. دينما يريشگيپ EAE ياز القا يناش ياز اختالالت رفتار
 ي) در مطالعه رو۲۰۰۳و همکاران ( ٥لرسونيت، مطالعه حاضر جينتا

 نيدوپام يدروکسيه-۶ قيشده با تزر ينسونيپارک يهاموش
 دوکه  قهيمتر بر دق ۱۵با سرعت ، نوارگردان يرو دنيدو افتنديدر

 قهيدق ۱۵و هر وهله  شديمساعت از هم تکرار  ۳بار در روز با فاصله 
موجب کاهش ، متر در روز ۴۵۰و در کل  ديانجاميمبه طول 
 ٦پولتون، مطالعه نيا برخالف). ۱۴مرتبط شد ( يحرکت يهاسمپتوم

 نيدوپام يدروکسيه-۶ قيساعت پس از تزر ۲۴) ۲۰۰۵و همکاران (
 نينوارگردان به تمر يرو قهيدق ۲۰×۲، زرو ۳۰را به مدت  هاموش

ورزش و کنترل مشاهده  يهاگروه نيب يتفاوت چيه هاآنواداشتند. 
بر مطالعات  ي). مرور۱۵مطالعه ما همسان بود ( جيکه با نتا، نکردند

در  يمداخالت ورزش جيکه اختالف در نتا دهديمانجام شده نشان 

 رينظ ،يشيآزما يهاتفاوتبه  توانديم ينسونيپارک يوانيح يهامدل
مدت و شدت زخم ، هاروش، يوانيمدل ح يهاگونهسن و 

داشته  يبستگ اجراشده يو نوع و شدت برنامه ورزش اتاليگرواسترين
) اثر حفاظت ۲۰۱۴و همکاران ( ٧گوئز، راستا ني). در هم۱۲باشد (

 نيدوپام يدروکسيه -۶ يهفته شنا را در برابر سم عصب ۴ يعصب
 توانديمورزش  افتنديقرار دادند و در يموردبررسها سيدر ما

از سم  يناش يدر برابر اختالالت حرکت رانهيشگيابزار پ کي عنوانبه
تفاوت در نوع ورزش  احتماالً). ۲( رديمورد استفاده قرار گ يعصب

رت ( قيمورد استفاده در تحق يگونه جانور اي) دني(شنا در برابر دو
 قيمطالعه با تحق نيا جيدر نتا اختالف) عامل سيبا ما سهيدر مقا
  .باشديمحاضر 
 دنيدو نيبرنامه تمر يمطالعه حاضر نشان داد که اجرا جينتا

اثر حفاظت  تواندينمماه  ۴به مدت  مينوارگردان با شدت مال يرو
در برابر  الزيدروکسيه نيروزيو ت نيدوپام، IGF-1کننده از سطح 

در جسم مخطط  نيدوپام يدروکسيه-۶ يسم عصب قيتزر
برنامه  نيا ياجرا نيداشته باشد. همچن ينسونيپارک يهاموش
ه در تست استوان يچرخش يمانع از اختالالت رفتار تواندينم يورزش

مطالعه  يهاافتهيموجود در  يهاتفاوتبا توجه به  جهيدرنتشود. 
 ريثتأ دهندهنشانن که يشيپ يهاپژوهشاز  يبرخ يهاافتهيحاضر و 

 يرو يدن استقامتيگوناگون(دو يهاورزش يحفاظت نورون
) ۲، ۱۴نسون (يپارک يماريسه با شنا) در برابر بيدر مقا، نوارگردان

ظر ت نيبا قطع بارهنيدرا توانينمهنوز  رسديمبه نظر ، باشنديم
ورزش  رانهيشگينقش پ دربارهقاطعانه  يريگجهينت يبرا، نيبنابراداد. 

 يشتريبه مطالعات ب نسونيپارک يبرنده نورون ليتحل يماريدر برابر ب
   است. ازين

  
  يتشکر و قدردان

 يشمارهارشد به  يکارشناس يدوره نامهانيپان مقاله حاصل يا
 يدر دانشگاه مازندران است که با کمک معاونت پژوهش ١١٨٥٧٩٤
ده است. يسندگان به انجام رسينو يشخص يهانهيهزدانشگاه و 

  .ندينمايم يسندگان مقاله از معاونت مذکور تشکر و قدردانينو
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Abstract 
Background & Aims: There is no agreement on the protective effect of exercise on neurodegeneration 
processes, and the mechanisms responsible for exercise benefits in Parkinson disease (PD) yet. In this 
study we investigated the protective effect of 4 weeks of treadmill running with low intensity on the 
IGF-1, dopamine and tyrosine hydroxylase levels in the striatum of parkinsonian rats induced by 
stereotaxic surgery injection of nervous toxin 6-hydroxydopamine (6-OHDA). 
Materials & Methods: PD was induced by the injection of 6-OHDA in the striatum of male Wistar rats. 
In order to confirm rats with PD, cylinder behavioral rotation test was employed. Training encompassed 
30 min/day, 5 days a week for 4 weeks, on the treadmill at the rate of 15 m/min. Measurement of IGF-
1, dopamine and tyrosine hydroxilase in the striatum were performed by ELISA. 
Results: IGF-1, dopamine and tyrosine hydroxylase levels in striatum were decreased after nervous 
toxin 6-OHDA injection. 4 weeks of treadmill running prior to 6-OHDA pretreatment could not prevent 
the level of this protein from decreasing. Furthermore, cylinder test results showed that performing 
forced running program with low intensity does not have a protective effect on inducing behavioral 
symptoms of PD. 
Conclusion: It is revealed that 4 weeks of treadmill running with low intensity does not have a protective 
effect on behavioral symptoms and molecular changes against the PD-inducing nervous toxin. For 
absolute conclusion about the preventive usage of exercise as a protective non-pharmacological tool for 
brain’s health, further studies with different intensity and duration treatment are needed. 
Keywords:  6-hydroxydopamine, Parkinson’s disease, IGF-1, Treadmill running 
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