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 مقاله پژوهشي 

در بافت   (NGF) یبر سطوح فاکتور رشد عصب  Dنیتامیوق مکمل یشنا همراه با تزر یت ورزشیفعال تأثیر
  یمن تجربیت خود ایلیماده مبتال به آنسفالوم ییصحرا يهاموشمغز 

  
  ٣زادگانيفرهاد ول، ٢ياء فالح محمدي، ض١ينيد حسيحم

 
  08/11/1395تاریخ پذیرش  04/09/1395تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

فاکتور رشد عصب  بر سطوح D نيتاميوق مکمل يشنا همراه با تزر يت ورزشيدرمان شش هفته فعالشين اثر پييهدف مطالعه حاضر تع :هدف و زمينهپيش
)Nerve Growth Factor; NGF( ز بود.يماده نژاد لوئ ييصحرا يهاموش  

سر)  ۵گروه (هر گروه  ۹به  يطور تصادفبه واناتيپژوهش ح نيانجام شد. در ا زيماده نژاد لوئ يهاموش يکه رو ؛است يمطالعه از نوع تجرب نيا: کار مواد و روش
 نيشدند. برنامه تمر ميتقس اسام يبيترکسالم و  يبي، ترکاسام يسالم، شنا ي، شنااسام D نيتاميوسالم،  D نيتاميو، اسام، کنترل سالم، کنترل گروهشمشامل 

روغن کنجد  گرمميلي ۲/۰در  D نيتاميونانوگرم  ۲مکمل مقدار  يهادر گروه ن،يبر ا عالوهروز در هفته بود.  ۵هفته و  ۶ساعت شنا به مدت  کيشامل روزانه 
  شد. يريگزا اندازهيبه روش اال NGFسطوح  شد. قيتزر وانيبه هر حهفته  ۲و به مدت  انيدر مروز  کي يدرون صفاق صورتبهو  شدهحل

 اسامسه با گروه کنترل يدر مقا اسام ين شنايو تمر اسام D نيتاميومکمل  يهاگروهک از يدر هر  NGFکه سطوح  دهدينشان م مطالعه نيا جينتا: هايافته
 يداريطور معننسبت به کنترل مشابه به زين اسام يبيترک در گروهن ين پروتئيسطح ا نيهمچن ).p=٠٠٦/٠و  p=٠٤٩/٠، بيبه ترت(افت يش يافزا يداريطور معنبه

ن يافت که ايش يافزا اسامسه با کنترل يدر مقا اسام يبيترکو  اسام ين شناي، تمراسام D نيتاميومکمل  يهاگروهن وزن يبر ا عالوه ).P=۰۰۴/۰( افتي شيافزا
 ).p=٠١٦/٠ ،p=٠٠١/٠، p=١٦٤/٠ بيبه ترتد (ينرس يداريبه حد معن اسام يد نيتاميوش تنها در گروه يافزا

 شيافزا قي، از طرD نيتاميو قيشنا و تزر مدتانيم ناتيبا استفاده از تمر درمانشيپ احتماالًگرفت که  جهينت نيچن توانيم هاافتهياز : گيريبحث و نتيجه
ر بافت مغز در براب يعصب يهاسلولحفاظت  شيافزا مناسب جهت يکرديرو شنا ناتيتمر رسد کهيم به نظر روازاينمؤثر است.  يحفاظت عصب، در NGFسطوح 

  .استسطح سالمت مغز  يو ارتقا اسام يماريب يمستعد کننده ملعوا
 ين شنا، فاکتور رشد عصبي، تمرD نيتاميوس، يپل اسکلروزيمالت ها:کليدواژه

  
 ١٣٩٦ فروردين ،٦٤-٧٣ ، صاول شماره، هشتميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ۰۹۱۱۱۱۲۷۶۳۳ تلفن:، يو علوم ورزش يبدنتيدانشکده ترب -س دانشگاهيپرد -بابلسر -مازندران: آدرس مکاتبه

Email: Zia-falm@umz.ac.ir 

  
  مقدمه
 آن ) که ازMS( ٤ا اسکلُروزِ چندگانهيس يپل اسکلروزيمالت

وده ب يمنيخود ا يماريک نوع بي؛ شده است ادي قرن يماريب عنوانبه
 تندمبتال هس يمارين بيا به ايون نفر در سراسر دنيليم ٥/٢ باًيتقرکه 

شده نشناخته  کامل طوربه تاکنون يمارين بيکامل ا يولوژي). ات١(
 ستميبه س مکرر يمنيحمالت خود ارسد که يبه نظر م، اما است

 ياتوانآن ن به دنبالو  يآکسون يالتهاب بيمسئول آس ياعصاب مرکز

                                                             
 ، دانشگاه مازندراني، دانشکده علوم ورزشيورزش يولوژيزيکارشناس ارشد ف ١
 سنده مسئول)ي، دانشگاه مازندران (نوي، دانشکده علوم ورزشيورزش يولوژيزيار فيدانش ٢
 ه، دانشگاه مازندراني، دانشکده علوم پايستيار علوم زياستاد٣

4 Multiple sclerosis 

وع يکه ش شده استداده). نشان ٢( است يماريب نيدر افراد مبتال به ا
شتر از مردان است و اغلب در يبرابر ب ٣تا  ٢ماري در زنان ين بيا

 يمارين بيا يبرا يطورکلبه). ٣کند (يبروز م سالگي ٤٠تا  ٢٠ن يسن
 که ييهان روشيتراز متداول يکيوجود ندارد و  ياختصاص يدرمان

ها و عوامل شود، استفاده از کورتونيجهت درمان استفاده م
تم سيف سين داروها باعث تضعياست. ا يمنيستم ايس مهارکننده

ن يها را در ار عفونتيبدن شده و احتمال بروز سرطان و سا يمنيا
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از آن است  يها حاکپژوهش ي). از طرف٤دهد (يش ميماران افزايب
دارد  يها بستگنيها به حضور نروتروفنرون يکه توسعه و عملکرد عاد

ود شياطالق م يترشح ياهنياز پروتئ يها به گروهني). نروتروف٥(
ن يشوند. ايد ميتول يستم عصبيموجود در س يکه توسط ساختارها

ن در پستانداران شامل فاکتور يپروتئ ٤خانواده متشکل از حداقل 
 ٤ن ـ ي، نوروتروف٢)NT-3( ٣ن ـ ي، نوروتروف١)NGF( يرشد عصب

)4-NT(يو فاکتور نوروتروف ٣) ک مشتق از مغزBDNF(طوربهکه  ٤ 
 يستم عصبيرا شکل داده و س يستم عصبيس يهاتيعمده فعال

ان، ين مي). در ا٦دهند (يقرار م ريتأثرا تحت  يو مرکز يطيمح
NGF سال  ٦٠است که حدود  ييهانينوروتروف نيتراز مهم يکي

). ٧( شده است ييدر انسان شناسا ١٩٨٣ش در موش و در سال يپ
عملکرد چندگانه) در  يک (دارايوتروفيک عامل پلين فاکتور يا

ر، يثن مشخص در بقاء، تکيتوکايک نوروسايو  يمرکز يستم عصبيس
و  يطيمح يعصب ستميمختلف س يهاسلولز و رشد يم، تمايترم

 يهابافت يموجب بهبودساز NGFش ترشح ي). افزا٨است ( يمرکز
ماران يدر ب ٥)CSF( ينخاع يع مغزير آن در مايمختلف شده و مقاد

ش و در يافزا يماريدر مرحله حاد ب سيپل اسکلروزيمالتمبتال به 
 نيازاشيپبر موارد مذکور،  عالوه ).٥ابد (ييمرحله عود کاهش م

 حافظه و تيبر عملکرد مغز همچون تقو يورزش يهاتينقش فعال
اند و مطالعات عنوان کرده شده استمشخص  خوبيبه يريادگيبهبود 

 واسطهبه يبر عملکرد مغز تا حد يورزش تيانجام فعال ديکه اثرات مف
 و NGFبخصوص  هانيوتروفورسطوح ن شيعملکرد و افزا تيتقو

BDNF نيتاميودهد که ينشان م هاگزارشگر، يد ي). از سو٩( است 
D نيتاميوقت ي). در حق١٠نقش دارد ( يمنيا يهال پاسخيدر تعد 
D شناخته  در انسان يمنيستم ايس يديکننده کلميک تنظي عنوانبه

 ک گواه بريولوژيدميو اپ ي). اطالعات و مطالعات تجرب١١( شده است
 ييم غذايق رژياز طر D نيتاميوش سطح يه است که افزاين فرضيا

شود يگفته م کهيطوربهدارد  ينقش محافظت ماوراءبنفشا اشعه يو 
 ليدل بهد هستند، يشتر نور خورشيکه در معرض ب ين مناطقيساکن
ز يدارد و ن D3 نيتاميود يدر تول ماوراءبنفشکه اشعه  يمهم نقش
دچار  ترکمکنند يمصرف م D3 نيتاميوسرشار از  يکه غذاها يافراد
MS دهد کهينشان م يج مطالعات قبلين نتاي). همچن١٢شوند (يم 

ک بدن يمونولوژيستم ايم عملکرد سيق تنظياز طر D نيتاميو
). در ١٣داشته باشد ( MSا شدت يدر بروز و  ينقش مهم توانديم

 يقات اندکيتحق اسامماران يدر ب NGFرابطه با اثر ورزش بر سطوح 
ق گلد و همکاران يتوان به تحقين راستا ميانجام شده که در ا

                                                             
1 Nerve growth factor 
2 Neurotrophin-3 
3 Neurotrophin-4 

سطوح ن مطالعه عنوان کردند که ين در اي) اشاره کرد. محقق۲۰۰۳(
NGF  مبتال به  مارانيدر ب يهواز تيفعال قهيدق ۳۰پس ازMS 

چاء و  قيتحق جينتا نيهمچن نهيزم ني). در ا۱۴( افتي شيافزا
 پوکامپيدر ه NGF ري) نشان داد که مقاد۲۰۰۹همکاران (

 طوربه ل،يتردم يرو دنيهفته دو ۶پس از  يابتيسالم و د يهاموش
در  NGFسطح  شيافزا حققانم ني). ا۱۵( افتي شيافزا يداريمعن

گزارش  زيرا ن ليتردم يرو دنيهفته دو ۸مسن پس از  يهاموش
 نيهم ۲۰۱۲در سال  يقاتيگروه تحق نيا گري). بار د۱۶اند (کرده

 ۸هفته شنا کردن و  ۸سالم پس از  يهاموشرا در دو گروه از  جينتا
 يادر مطالعه راًياخ). ۱۷مشاهده کردند ( ليتردم يرو دنيهفته دو

که  دي) انجام شد مشخص گرد۲۰۱۲و همکاران ( يبه انسکه توسط 
 اساممبتال به  مارانيدر ب NGFسطح  يهواز نيهفته تمر ۳پس از 

شولز و همکاران  وجودبااين). ۱۸( کرده است دايپ يداريمعن شيافزا
پس  اساممبتال به  مارانيدر ب NGFاند که سطح کرده اني) ب۲۰۰۴(

). از ۱۹نداشته است ( يداريمعن رييتغ ين هوازيهفته تمر ۸از 
) انجام شد، ۱۳۹۴و همکاران ( يکه توسط مقدس يقيدر تحق يطرف

جلسه در  ۳هفته و  ۸به مدت  يمقاومت ناتيمشخص شد که تمر
 پليدر زنان مبتال به مالت يهفته، موجب بهبود درجه ناتوان

 ي). با بررس۲۰نداشت ( هاآن NGFبر  يتأثيرشده اما  سياسکلروز
اثر  يبه بررس ياندک قاتيکه تحق شوديمطالعات گذشته مشاهده م

اند و پرداخته اسام مارانيدر ب NGFبر سطح  يورزش ناتيتمر
و  دانافتهيدست ن يقطع جيبه نتا زياندک انجام شده ن قاتيتحق

متناقض است.  قاتيتحق نيدر ا آمدهدستبه جينتا نيهمچن
 يمتنوع يهامدل نه،يزم نيشده در ا مانجا يهادر پژوهش نيهمچن

 ويکننده و نورودژنرات نهيليدم يالتهاب ندهاييجهت مطالعه فرآ
ود خ تيليآنسفالوم ان،يم ني. در اشده استاستفاده  اسام يماريب
و  يهاي التهـابشاخص يبراي بررس يوانيمدل ح کي يتجرب منيا

تاکنون  ما يبا توجه به دانش کنون )۲۱( است اسام يماريبرفتاري 
 نيتاميو قيتزرو  يورزش ناتيتمر درمانشيپ در رابطه با اثر يپژوهش

D بر سطوح ،NGF  مبتال به  ييصحرا يهاموشبافت مغز
 ، پژوهشروازاين. نشده استانجام  يتجرب منيخود ا تيليآنسفالوم

 قيتزرشنا در کنار  يورزش تيهفته فعال ۶ ريتأث يبررس باهدفحاضر 
 يهاموشدر بافت مغز  NGF نيسطوح پروتئ رب D نيتاميومکمل 
 .شده استانجام  EAE زيماده نژاد لوئ ييصحرا
  

  مواد و روش کار

4 Brain-Derived Neurotrophic Factor 
5 Cerebrospinal fluid 
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ماده نژاد  ييسر موش صحرا ٤٥پژوهش حاضر را  يهايآزمودن
دادند؛ که از مرکز شرکت يل ميتشکهفته  ٤ن سن يانگيز با ميلوئ

اه دانشگ يشگاه جانوريه شدند و سپس به آزمايداروپخش تهران ته
 يوانات باعث القايانتقال ح کهازآنجاييمازندران منتقل شدند. 

وانات يشود، حيش ميج آزمايبر نتا تأثيرجه يو در نت هاآناسترس به 
دانشگاه مازندران، ابتدا به مدت دو  يشگاه جانوريتقال به آزماازآنپس

 ييها پس از آشنايشدند. آزمودن يدارد نگهيط جديهفته تحت شرا
ان کسي قاًيدقوانات يوزن ح ازآنجاکهشدند.  يشکد وزنيط جديبا مح

 يشک، ابتدا وزنيوانات به لحاظ وزنيح يسازکساني ينبود، لذا برا
مختلف تا حد  يهاگروهن ين وزن بيانگيبر آن شد تا م يشد و سع

 يهاموشن وزن يانگين اساس، ميک باشد. بر ايممکن به هم نزد
متوسط  طوربه يبندپژوهش پس از دسته مختلف يهاگروه
گروه  ٩به  يتصادف طوربهها يگرم بود. سپس آزمودن ٣/١١١±٦٠/١
  م شدند:يتقس

شدند  يش در قفس نگهداريه که در طول آزمايگروه پا-١
ش روغن يند آزمايکه تنها در طول فرا يگروه -٢(کنترل سالم). 

 -٣. (گروهشم)شدند  يافت کردند و در قفس نگهداريکنجد در
از  ي، مخلوطD نيتاميوق ين و تزريکه بدون انجام تمر يگروه

افت کردند ي) درEAEالقاء  منظوربه( يهندخوکچهادجوانت و نخاع 
 D نيتاميوش فقط يکه در طول آزما يگروه -٤) اسام(کنترل 

ق يکه در کنار تزر يگروه -٥سالم)  D نيتاميوافت کردند (گروه يدر
ق شد (گروه يتزر هاآنز به ياز ادجوانت و نخاع ن يمخلوط D نيتاميو
ن شنا يش فقط تمريکه در طول آزما يگروه -٦) اسام D نيتاميو

که در طول  يگروه -٧سالم)  ين شنايرا انجام دادند (گروه تمر
از  يمخلوط ازآنپسن شنا را انجام دادند و يش فقط تمريآزما

 ين شنايق شد (گروه تمريتزر هاآنادجوانت و نخاع خوکچه به 
 D نيتاميوق يش در کنار تزريکه در طول آزما يگروه -٨ )اسام

که در طول  يگروه -٩سالم)  يبين شنا انجام دادند (ترکيتمر
 ازآنپسن شنا انجام دادند و يتمر D نيتاميوق يدر کنار تزر شيآزما

. )اسام يبيترکق شد (يتزر هاآنمخلوط ادجوانت و نخاع خوکچه به 
سر موش در هر قفس  ٥ صورتبهسر موش بود؛ که  ٥هر گروه شامل 

، گرادسانتيدرجه  ٢٤تا  ٢٠ يبا دما يطيکربنات شفاف و در مح يپل
ساعته  ١٢:١٢ ييبه روشنا يکيو چرخه تاردرصد  ٥٥تا  ٤٥رطوبت 
ساخت  يوانات از غذايز حيدوره پژوهش ن يشدند. در ط ينگهدار

آزاد مصرف کردند. در ضمن  صورتبهپلت و  صورتبهشرکت بهپرور 
ژه در دسترس يو يهايق بطريوانات آزادانه و از طريح موردنيازآب 

  ).١قرار داده شد (جدول 
 :D نيتاميوق ينحوه تزر

ه شد. در دو يمن (آلمان) تهيکا ييکه از شرکت دارو D نيتاميو
نانوگرم  ۲با انجام ورزش شنا، مقدار  زمانهمن، يتمر يانيهفته پا

درون  صورتبهو  شدهحلتر روغن کنجد يليليم ۲/۰در  D نيتاميو
د ق شيوان تزريبه هر ح ينيبا سرنگ انسول انيو روز در م يصفاق

ق يق قبل و بعد از تزرياز عفونت، محل تزر يريجلوگ منظوربه). ۲۲(
ق يتزر ضمناًشد.  يضدعفونآغشته به الکل  ياپنبه يوسيلهبه
  شروع شد. EAEدو هفته قبل از القاء  D نيتاميو

  :ينيبرنامه تمر
 و کاهش آب با آشنايي منظوربه تمريني، برنامه اجراي از قبل

 هفته ٢طي  در هاموش تمريني، شرايط با سازگاري و شنا استرس

 ز،ييماده نژاد لو ييصحرا يهاموش .گرفتند قرار آب استخر داخل در

ابعاد  به ايژهيو استخر در هفته در روز و پنج روز در بار کي
 دانشکده در همکاران ردار ويم توسط که متريسانت ١٠٠×٥٠×٥٠

پرداختند.  شنا به بود شده ساخته مازندران دانشگاه يعلوم ورزش
 ش پنجيافزا با مدت نيا که آغاز شد قهيدق ٣٠با  نيتمر ياصل برنامه

زمان  .ديقه رسيدق ٦٠به  دوم هفته در ن،يتمر زمان به روزانه قهيدق
 قيطر از ينيتمر باراضافه ثابت بود. سوم هفته انيپا تا قهيدق ٦٠
 سازگاري هفته در که انجام شد شنا هنگام آب سرعت و قدرت ميتنظ

 قه،يدق ٦٠با ثابت ماندن  نيتمر هايهفته در .بود ثابت ن،يتمر با

 شيافزا قهيدق در تريل ٢٠به تر يل ٧ از آب انيجر قدرت و سرعت
 ).٢٣افت (ي

 :EAEنحوه القاء 
از نخاع خوکچه و  يوانات از مخلوطيدر ح EAEالقاء  منظوربه

از  يهندخوکچهسر  ۵ن منظور ابتدا يادجوانت استفاده شد. بد
ه و ب شدهيداريخرکرج  يراز يسازسرمواکسن و  قاتيتحقموسسه 

ن و ين وهله تمريساعت پس از آخر ۲۴شگاه منتقل شدند. يآزما
 هوشيب ميناتک وسيلهبه هاخوکچهن يک از اي، هر D نيتاميوق يتزر

پس ش خارج شد. يآزما يانجام مراحل بعد يبرا هاآننخاع و  شدند
وب، يکروتيکردن آن به داخل م از خارج کردن خاع خوکچه و منتقل

 تروژنيز کردن بافت (نخاع خوکچه)، آن را داخل ازت (نيفر منظوربه
ز شده دومرتبه در هاون پر از ازت يع) قرار داده و سپس نخاع فريما

 رمنظوبهده شد. يع شناور بود، کوبيدر ما کهحاليقرار داده شد و در
لوط ن مخيرابر با سالده شده را با نسبت بيهموژن کردن، بافت کوب

کر قرار داده تا يدر دستگاه ش گرادسانتيدرجه  ٤ يکرده و در دما
نخاع هموژن شده و ادجوانت  تاًينهاکامل هموژن شود.  طوربه

کرده و  مخلوط ١به  ١گما را با نسبت يشده از شرکت س يداريخر
 ;mg/kg( تأمينک يوسيلهبهوانات يهوش کردن حيبعد از ب

Alfasan, Holland۷۰وان مقداري)، به هر ح ml ۴/۰  از محلول
ر ييو تغ يماري). روند ب۲۴ق شد (يوان، تزريه دم حيحاصل، در پا

بر اساس  يماريقرار گرفت و شدت ب موردبررسيها روزانه وزن موش
). با توجه به جدول ۲۵شد ( يدرجه بند ۸از صفر تا  ۲جدول شماره 
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نسبت  ۸تا  ۱ ياز ناتوانيوانات امتيک از حيمذکور، چنانچه به هر 
  بود. EAEوان به يح يدهنده ابتالشد، نشانيداده م

 
 

 EAEاز القاء  يناش يامدهايو پ عالئمبر اساس  يماريشدت ب يبنددرجه ):۲(جدول 

  امدهايو پ عالئم  يماريدرجه شدت ب

  يماريعدم ابتال به ب  ۰

  اختالل در حرکت دم  ۱

  فلج شدن دم  ۲

  م در راه رفتنياختالل مال  ۳

  د در راه رفتنياختالل شد  ۴

  ک پاي يفلج  ۵

  هر دو پا يفلج  ۶

  کامل دست و پا يفلج  ۷

  مرگ  ۸

 
  :يشگاهيآزما تحليلوتجزيهو  يبرداربافت

و در  )(در روز چهاردهم EAEدوهفته بعد از القاء  هاگروهتمام 
ن يزاليو زا تأمينبا ک يط استراحتيدر شرا، يماريظهور عالئم ب يپ

وان جدا و پس از يهوش و سپس بافت مغز حيب ٥به  ٢با نسبت 
تروژن قرار داده شد و سپس تا زمان يع نيشو بالفاصله در ماوشست
شد.  يسازرهيذخ گرادسانتيدرجه  -٨٠ يزه شدن در دمايهموژن

بافت مغز، ابتدا بافت مغز با استفاده از  NGFجهت سنجش غلظت 
گرم) از پودر يليم ١٠٠گرم ( ١/٠سپس تروژن پودر شده و يع نيما

 ،NaCl گرم ٨حاوي ن يفسفات سالتر بافر يليليم ١ساخته شده با 
گرم  ٢٤٤/٠، Na2HPO4گرم  ٤١٩/١، KCl گرم ٢٠١/٠

KH2PO4  ٤/٧تر آب مقطر (يليليم ٨٠٠وPH= (و  هموژنيزه شد
 ٤قه و با سرعت يدق ١٠دست آمده از آن به مدت سپس محلول به

وژ يفيسانتر گرادسانتيدرجه  ٨-٢ يقه در دمايهزار دور در دق ٦تا 
خ خشک به يبا استفاده از  موردنظرسنجش شاخص  يشد و برا

ت يزا و کياز روش اال NGFر ين مقادييتع يمنتقل شد. براشگاه يآزما
 استفاده شد. Zellbio chemical (campany, German) يکمپان

  
  :هاداده تحليلوتجزيه

 يبنددسته يبرا يفيخام، از آمار توص يهاداده يآورپس از جمع
استفاده شد. با توجه  يو پراکندگ يمرکز يهان شاخصييها و تعداده

) ANOVAانس (يل واريها، از روش تحلع دادهيبودن توز يعيبه طب
تفاوت  يبررس منظوربه) TUKEY( يتوک يبيطرفه و آزمون تعقکي

 يمختلف پژوهش استفاده شد. برا يهاگروهن يب NGFشاخص 
استفاده شد. در  ۲۲با نسخه  SPSSافزار از نرم يل آماريو تحلهيتجز

  ) در نظر گرفته شد.≥۰۵/۰P( يداريها مقدار معنين بررسيا
  
  هايافته

شود که وزن يمشاهده م ۱جدول شماره  يهاافتهيبر اساس 
درصد  ۸زان يسه با گروه کنترل سالم به ميدر مقا اسامگروه کنترل 

ه مکمل ). درمقابل وزن گروهp=۰۰۳/۰است (افتهي يدارمعنيکاهش 
ش يدرصد افزا ۵زان يبه م اسامنسبت به گروه کنترل  اسام
ن يه تمرن وزن گروهي). همچنp=۱۶۴/۰است (داشته يدارمعنيريغ

ش يدرصد افزا ۹زان يبه م اسامنسبت به گروه کنترل  اسام يشنا
 يبيترکو  ن در گروهيبر ا عالوه). p=۰۰۱/۰داشته است ( يدارمعني

ش يدرصد افزا ۷زان يبه م اسامز نسبت به گروه کنترل ين اسام
ها به نظر افتهين يبا توجه به ا ).p=۰۱۶/۰افته است (ي يدارمعني

انند تويم ييمستقل پژوهش به تنها يرهايک از متغيرسد که هر يم
 نيکنند. همچن يريجلوگ ياز القاء سم عصب ياز کاهش وزن ناش

اشته وان ديبر وزن ح يتواند آثار مشابهيز مير نين دو متغيب ايترک
 باشد.
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  گرم برحسب هاگروهار وزن ين و انحراف معيانگيم ):۱(جدول 

  انين وزن پايانگيم  پژوهش ين وزن ابتدايانگيم  نام گروه
  ۸/۲۰۵±۱۴۰/۶  ۱۱۰±۴۴۹/۲  کنترل سالم

  ۱۹۰±۱۲۳/۴  ۶/۱۱۰±۸۱۷/۱ اسامکنترل 
  ۸/۲۰۹±۷۶۸/۳  ۴/۱۱۲±۳۰۲/۲  گروهشم

  ۶/۲۱۳±۰۲۹/۵  ۶/۱۱۰±۰۷۴/۲  سالم يد نيتاميو
  ۲۰۰±۶۱۵/۷  ۶/۱۱۳±۵۱۷/۱ اساميد نيتاميو

  ۲/۲۱۵±۴۳۸/۴  ۲/۱۰۹±۳۰۴/۱  سالم ين شنايتمر
  ۴/۲۰۷±۶۷۷/۸  ۶/۱۱۱±۸۱۷/۱  اسام ين شنايتمر

  ۸/۲۲۱±۳۱۰/۵  ۴/۱۱۰±۵۱/۲  سالم يبيترک
  ۶/۲۰۳±۵۰۵/۴  ۸/۱۱۳±۳۰۴/۱ اسام يبيترک

  ۴/۲۰۷±۲۴۳/۱۰  ۳/۱۱۱±۶۰/۱  هاگروهمجموع وزن تمام 

  
مختلف پژوهش  يهاگروهرا در  NGFن سطوح يانگيم ۱نمودار 

 اسامدر گروه مکمل  NGFرات سطح ييدهد. درصد تغينشان م
) و گروه ۰۰۹۸/۴۲۱±۳۹/۱۱( اسام ي) شنا۹۵/۱۵±۹۴۰۲/۴۰۹(

 اسام) نسبت به گروه کنترل ۸۹۷۰/۴۲۲±۶۵/۲۱( اسام يبيترک
درصد بوده  ۱۶و  ۱۳،۱۶زان يبه م بيبه ترت) ۳۵/۱۴±۲۱۲۲/۳۶۴(

ن ي). همچنp=۰۰۴/۰و  p=۰۰۶/۰و  p=۰۴۹/۰، بيبه ترتاست (
 يهاگروهک از ينسبت به هر  اسامدر گروه مکمل  NGFسطوح 

افته يدرصد کاهش  ۳زان يبه م اسام يبيترکو  اسام ين شنايتمر
ن ين بر اساس اي). همچنP= ۹۹۰/۰و  P= ۹۹۷/۰ بيبه ترتاست (

نسبت به گروه  اسامگروه کنترل  يهايآزمودن NGFها سطح داده
 گروهشم) و ۶۶۹۶/۴۴۶±۷۹/۲۴کنترل سالم (

درصد کاهش  ۱۲و  ۲۲زان يبه م بيبه ترت) ۳۷/۲۶±۶۱۸۷/۴۰۶(
در  NGF). اما سطح p=۰۸۹/۰و  p=۰۰۱/۰، بيترتبه است (داشته 

). p=۱۲۸/۰ندارد ( يدارمعنيو گروه کنترل سالم تفاوت  گروهشم
از نخاع  ي(که شامل محلول EAEدهد که القاء يها نشان مافتهين يا

ند داشته اما روغن ين فرآيبر ا ياديز ريتأثخوکچه و ادجوانت است) 
 يتوجهقابلر ياندک و غ تأثيرق شده يتزر گروهشمکنجد که در 

  داشته است.

 (**)سالم؛  يو شنا اسامکنترل  يهاگروهدار با ياختالف معن دهندهنشان (*)مختلف پژوهش.  يهاگروه NGFن سطوح يانگيم ):١(نمودار 
  اسام يبيترکسالم و  يبي، ترکاسام ي، شنااساميد نيتاميوسالم،  يد نيتاميو يهاگروهدار با ياختالف معن دهندهنشان

  
دهد ينشان م ۱انس در نمودار شماره يج حاصل از آزمون وارينتا

سه با گروه کنترل يدر مقا اساممکمل  در گروه NGFکه سطوح 
ن ي) همچنP= ۰۴۹/۰افته است (يش يافزا يداريطور معنبه اسام

ن يا اسامسه با گروه کنترل يز در مقاين اسام ين شنايتمر در گروه
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 يبيترکن در گروه يبر ا عالوه). P= ۰۰۶/۰است (دار بودهيش معنيافزا
طور به NGFسطوح  اسامسه با گروه کنترل يز در مقاين اسام

  ).P=۰۰۴/۰افته است (يش يافزا يداريمعن
  

  گيرينتيجهبحث و 
ح ، سطواسامسه با گروه کنترل يطور که گفته شد، در مقاهمان

 نيتاميو، اسام ين شنايتمر يهاگروهک از يدر هر  NGFن يپروتئ
D افت که يش يافزا يداريمعن طوربه اسام يبيترکو گروه  اسام

تر بود. گر بارزينسبت به دو گروه د اسام يبيترکش در گروه ين افزايا
 شنا ين ورزشيدهد که انجام تمرينشان م آمدهدستبهجه يلذا نت

 اسام يماريبدر برابر  ياثر حفاظت يدارا D نيتاميوق يبا تزر زمانهم
 NGF، بر سطوح يير به تنهاين دو متغيبوده و نسبت به هر کدام از ا

و ن ديک از اين اثر با اثر هر يدارد، اگرچه تفاوت ا يشتريب تأثير
تواند يآن م يل احتمالياز دال يکيدار نبود؛ که يمعن يير به تنهايمتغ

 سهم هر ين بودن حجم نمونه در پژوهش حاضر باشد. به عبارتييپا
 تأثير تيب شدند، موجب تقويکه با هم ترک ير مستقل وقتيدو متغ

ق يما تا کنون تحق يبر اساس جست و جوکن ينشد. ل هاآن يبيترک
بر سطح  D نيتاميوورزش و مکمل  يتعامل تأثيردر رابطه با  يگريد

NGF ر مطالعات تنها به يانجام نشده است. سا اسامماران يدر ب
 NGFن دو مداخله بر سطح يک از اياثر جداگانه هر  يبررس

  اند.پرداخته
و همکاران  يبه انسکه توسط  يقيه عنوان مثال در تحقي

 ين استقامتيدو نوع پروتکل تمر ريتأث يبررس باهدف) ۲۰۱۲(
ها و نيتوکاي) بر غلظت سايدر مقابل خشک يمتفاوت (آب

کنترل شده در  يتصادف ييهفته کارآزما ۳ها در طول نينوروتروف
ها و نيتوکاي، انجام شد، تفاوت در غلظت سااسامماران يب

 ۳ه در پاسخ ب يتنفس - يقلب يهاو شاخص يها، خستگنينوروتروف
مورد  يا دوچرخه آبيچرخ کارسنج  يرو ين استقامتيهفته تمر

ضوع ن مويانگر ايق بين تحقيجه حاصل از ايقرار گرفت. نت يابيارز
 يهتوجقابلش يباعث افزا ين در آب نسبت به خشکياست که تمر
در  نيهمچن). ۱۸شود (يم NGF ازجملهمذکور  يدر فاکتورها

 ري) تحت عنوان مقاد۲۰۰۳که توسط گلد و همکاران ( يگريد قيتحق
) و فاکتور NGF( يفاکتور رشد عصب يريو واکنش پذ هيپا يسرم

) به ورزش حاد استاندارد انجام BDNFمشتق از مغز ( کينروتروف
پس  اساممبتال به  مارانيدر ب NGF ريکه مقاد ديشد، مشخص گرد

ن ين در ايافت. محققي شيمشخص افزا يهواز تيفعال قهيدق ۳۰از 
 يماريبا شدت ب NGFافته يش يمطالعه عنوان کردند که سطوح افزا

که توسط  يگريق ديدر تحق نيبه را عالوه ).۱۴( در ارتباط است
                                                             

1 mitogen-activated protein kinase /extracellular signal-regulated 

kinase 1/2 

 يرو يده روز ورزش اجبار تأثير يبررس باهدف) ۲۰۱۳ت (يپاتل و وا
ت يليومبه آنسفالوانات مبتال يک در حينروتروف يل بر فاکتورهايتردم
طوح دند که سيجه رسين نتي، انجام شد، محققان به ايمن تجربيخودا

NGF  طوربهکنترل  يهاگروهنسبت به  يورزش يهاگروهدر 
) در ۲۰۰۹ن چاء و همکاران (ي). همچن۲۶افت (يش يافزا يداريمعن

ل باعث بهبود عملکرد يتردم يورزش رومطالعه خود تحت عنوان 
فعال  وسيلهبهنگ فاکتور رشد عصب، يگناليس ليو تسه يشناخت

 يهاموشپوکامپ يتوژن، در هيناز فعال کننده مين کيکردن پروتئ
هفته  ٦ثر ا يشود، به بررسين مياسترپتوزوتوس ياز القا يناش يابتيد

ناز ين کيروزيرنده تي، گNGFل بر سطوح يتردم ين منظم رويتمر
)TrKA( ۳-نازيتول کينوزيل ايدي) و فسفاتPi3-K .پرداختند (

ن مطالعه عنوان کردند که ورزش با فعال کردن ين در ايمحقق
ش سطوح يباعث افزا ١MAPK/Erk1/2 يدهگناليس يرهايمس

NGF  ۱۵( شده استو ورزش سالم  يابتيورزش د يهاگروهدر .(
هفته  ۶اثر  ي) در مطالعه خود به بررس۱۳۹۲و همکاران ( يليدخ
 يدر بخش حس يژن فاکتور رشد عصبان يبر ب ين استقامتيتمر
ن نشان ين محققيق ايج تحقيابت پرداختند. نتايد يبا نوروپات يهارت

ش يباعث افزا يداريمعن طوربه ين استقامتيهفته تمر ۶داد که 
 يهاابت و هم در رتيد يبا نوروپات يهاهم در رت NGFسطوح 

در  NGFسطوح ن مطالعه نشان داد که يج اين نتايهمچن .سالم شد
وده اما شتر بيسالم ب ينينسبت به گروه تمر ينيابت تمريگروه د

ل ين پژوهش دالين در اينبود. محقق دارمعنين دو گروه ياختالف ب
 يهارت يدر بخش حس NGFشتر به ياز بيش را نين افزايا ياحتمال

ن در يز مضاعف بودن فشار تمريسالم و ن يهانسبت به رت يابتيد
د. دانستن يطيب به اعصاب محياختالل و آس ليلبه دابت يگروه د

ق کاهش سطح ين عنوان کردند که ورزش از طريهمچن هاآن
ش يباعث افزا ياکسيدانآنتيت يت ظرفيکو استرون و تقويکورت

  ).۲۷شود (يم NGFسطوح 
 يبررس باهدف يقي) تحق۲۰۰۴شولز و همکاران ( وجودبااين

 يز، فاکتورهايـ غدد درون ر يمنيا يبر پارامترها ين هوازيتمر ريتأث
ند، انجام داد اسامماران يدر ب يو هماهنگ يت زندگيفين، کينوروتروف

 NGFدر سطح  يرييچ تغين نشان داد که هين محققيا يهاافتهي
ن يمشاهده نشد. در ا اسامماران يدر ب ين هوازيهفته تمر ۸ يط

ز)، ي(غدد درون رن ي)، اندوکريمنيک (ايمونولوژيا يمطالعه فاکتورها
 ۸ يدر ط يت زندگيفيو ک يزان هماهنگين مين و همچنينوروتروف

ر ييچ تغيشد. اما ه يريگبا دوچرخه اندازه ين هوازيهفته تمر
اهده ها مشنيا نروتروفي يمنين و اياندوکر يدر پارامترها يتوجهقابل

  ).۱۱نشد (
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) ۱۳۹۴و همکاران ( يکه توسط مقدس يقين در تحقيهمچن
تور فاک ييبر غلظت پالسما ينات قدرتيهفته تمر ۸تحت عنوان اثر 

ام س انجيپل اسکلروزيزنان مبتال به مالت ۶-نينترلوکيرشد عصب و ا
 ۸دت (به م ينات قدرتيدند که تمريجه رسين نتين به ايشد، محقق

 اسامماران يدر ب NGFبر سطح  يتأثيرجلسه در هفته)  ۳هفته و 
زان ين و ميرسد که طول دوره تمرين به نظر مي). چن۲۰ندارد (

ج يممکن است در اختالف نتا اسام يماريباز  يناش يناتوان
و همکاران  يدر مطالعه مقدس نيبه را عالوهمؤثر باشد.  آمدهدستبه
 NGF گر بر سطحعامل مداخله عنوانبه ين قدرتي) اثر تمر۱۳۹۴(
ر ق حاضيکه در تحق يقرار گرفت در حال يابيمورد ارز اسامماران يب

ز ين نيرسد نوع تمريبه نظر م روازاينشد.  ين شنا بررسياثر تمر
ن يباشد. همچن اسامماران يدر ب NGF ييگوبر پاسخ يعامل مؤثر

ج پژوهش حاضر با مطالعات شولز و يل اختالف نتاياز دال يکي
تواند نوع ي) م۱۳۹۴و همکاران ( ي) و مقدس۲۰۰۳همکاران (

استفاده شد،  يوانيباشد که در مطالعه حاضر از نمونه ح يآزمودن
 عنوانبهقات خود از انسان ين پژوهشگران در تحقيکه ا يدرحال
ن يدر ا يمطالعات اندک ازآنجاکه وجودباايناستفاده کردند.  يآزمودن

ن يا يررسب يبرا يشتريقات بياز به تحقينه صورت گرفته است نيزم
  رسد.يبه نظر م يت ضرورايفرض

و  يبيتوان به مطالعه مسيز مين D نيتاميو تأثيردر رابطه با 
جه ين نتين با اين مطالعه محققي) اشاره کرد. در ا۱۳۸۵همکاران (

ق مهار ياز طر EAEمبتال به  يهاموشدر  D3 نيتاميودند که يرس
و کاهش ارتشاح  يمنيا يهال پاسخيد، تعديک اکسايتريد نيتول

و  يکيني، عالئم کليماريها به مغز، سبب کاهش شدت بتيلکوس
الن و همکاران ين برون جي). همچن۲۸گردد (يم يماريل بيتعد

 3D نيتاميومکمل  تأثير يبه بررس يک مطالعه مروري) در ۲۰۰۳(
ن عنوان ين محققين موش پرداختند. ايدر مغز جن NGFبر سطح 

آن  يهارندهيش گيباعث افزا 3D نيتاميوش سطوح يکردند که افزا
ان يتواند بيم ميمستق طوربهن موضوع يشود که ايدر سطح سلول م

NGF نيتاميوق اثر ي). در هر صورت سازوکار دق۲۹ک کند (يرا تحر 
D يماريب ينيا کاهش شدت عالئم بالي يمارياز ب يريدر جلوگ 

با اثر  3D نيتاميومطالعات نشان داده که  ياست. پارهيمشخص ن
شود و معتقدند که يم يمنيا يهاموجب مهار پاسخ يمونومدوالتوريا
 تيگودندروسيال يهاسلول يسازق فعاليتواند از طريم D نيتاميو

ن نشان داده شده يگردد. همچن اسام يماريبموجب بهبود عالئم 
 يسلولم درونيتعادل کلستواند با دخالت در يم D نيتاميواست که 

 يرياست، جلوگ يها که همراه با اختالالت شناختاز دژنره شدن نرون
 يماريبدر مهار  D نيتاميود. در هرصورت در خصوص عملکرد ينما

ن ين اثرات ايکنند؛ بنابرايرا مطرح م يمتعدد يهاسميمکان اسام
 نيتاميون يا يتوان درمان يرا برا يديدگاه جديد CNSدر  نيتاميو

ورزش و مکمل  يبي). آثار ترک۳۰آورد (يد ميدر عرصه سالمت پد
ه نکيح داد. اول ايچند سازوکار توض وسيلهبهتوان يم را D نيتاميو

در  يش انرژيافزا واسطهبهرا  NGFد ير توليتواند مسيورزش م
ل کند. دوم ي، تسهNGF يسازهاشيو بلوغ پ يدسترس سلول عصب

ک يا کالسي ياهسته يرهايمس وسيلهبهتواند يم D نيتاميومکمل 
 يعصب يهاسلولدر  NGFان يک بر بيا نئوکالسي يار هستهيو غ

 يهارندهيان گيش بين ورزش از راه افزايبر ا عالوهاثرگذار باشد. 
NGF ش يک ر افزاين فاکتور نروتروفيا يدر سطح سلول، اثربخش

مشابه در مورد  ياثرز ين D نيتاميون مصرف مکمل يدهد. همچنيم
 ).۳۱دارد ( P75رنده يگ

رسد که يحاصل از پژوهش حاضر، به نظر م يهاافتهيبر اساس 
 ش سطوحين شنا سبب حفظ و افزايدرمان با استفاده از تمرشيپ

NGF ادجوانت  ياز سم عصب يب ناشيدر بافت مغز در برابر تخر
ن يا يبيتخرز در برابر آثار ين D نيتاميوق ين تزريشود. همچنيم

ن شنا داشته باشد و يبا تمر يج مشابهيتواند نتاي، ميسم عصب
بر  D نيتاميوق ين شنا همراه با تزريتمر يآثار محافظت ازآنجاکه

ر شنا و مکمل بارزتر بود، يک از دو متغينسبت به هر  NGFسطح 
در صورت همراه بودن  ين ورزشيرسد که تمرين به نظر ميلذا چن

به دنبال داشته باشد. از  يترجه مطلوبيتواند نتيم، D نيتاميوبا 
ر ب ينات ورزشي، با توجه به اثرات متفاوت انواع مختلف تمريطرف

عدم  ازجملهپژهش حاضر  يهاتيو با توجه به محدود NGFسطوح 
با  در رابطه يقيز کمبود منابع تحقيو ن يمصرف يکنترل حجم غذا

ات نيتمر ينقش حفاظت يدرمان)، جهت بررسشيق (پيموضوع تحق
ه است ک يگرياز به مطالعات دير مذکور، نيمتغ يرو ياجبار يورزش
رند. در يقرار گ يابيمورد ارز يمختلف يهاها و مدتشدت هاآندر 

 يراتوان بين مطالعه را ميپروتکل مورد استفاده در ا احتماالًجه، ينت
بافت مغز در برابر عوامل  يعصب يهاسلولش حفاظت يافزا

غز سطح سالمت م يارتقا يبرا تاًينهاو  اسام يماريب يمستعدکننده
  ه کرد.يتوص

  
  يتشکر و قدردان

 يهمکار از ميميدان الزم برخود با سپاس به درگاه خداوند متعال،
افرادي که محققان را در مراحل مختلف اجـراي  يصادقانه تمام
شگاه ين آزماياز مسئول ويژهبه، اندنمودهاري يق يپروتکل تحق

دانشگاه مازندران، صميمانه  يدانشکده علوم ورزش يميوشيب
  .مينماي سپاسگزاري
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THE EFFECT OF SWIMMING EXERCISE WITH INJECTIONS OF 
VITAMIN D SUPPLEMENTATION ON THE LEVELS OF NERVE 

GROWTH FACTOR (NGF) IN THE BRAIN TISSUE OF FEMALE RATS 
WITH EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE ENCEPHALOMYELITIS 
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Abstract 
Background & Aims: This study aimed to determine the pretreatment effect of 6 week swimming 
exercise with injections of vitamin D supplementation on the levels of Nerve Growth Factor (NGF) in 
female Lewis rats. 
Materials & Methods: This experimental in vitro study that was conducted on female Lewis rats. In this 
study, animals were randomly divided into 9 groups (n=5 per group), including sham, EAE control, 
vitamin D healthy, EAE vitamin D, healthy swimming, EAE swimming, EAE combination and healthy 
combination. Swimming training program included one hour daily for 6 weeks and 5 days a week. In 
addition, supplementary groups received vitamin D supplementation (2ng/0.2mg sesame oil/every two 
days) intraperitoneally for 2 weeks. NGF levels were measured by ELISA. 
Results: The results of this study indicated that NGF levels in each group of EAE vitamin D and EAE 
swimming significantly increased compared with control group (respectively P= 0.049, P= 0.006). Also 
NGF levels in EAE combination group significantly increased compared with control group (p=0.004). 
Furthermore, the weight of EAE vitamin D group, EAE swimming training group and EAE combination 
group increased compared with control that these only in EAE vitamin D group were not significant 
(respectively P= 0.164, P=0.001, P= 0.016). 
Conclusion: From the results it can be concluded the factors effective in neuroprotection are pretreatment 
with medium-term training, swimming and injection of vitamin D, and increasing the levels of NGF. 
Hence, it seems that swimming is a good way to enhance the protection of nerve cells in the brain against 
MS risk factors and promotion of brain health. 
Keywords: Multiple sclerosis, Vitamin D, Swimming, Nerve growth factor 
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