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 دهیچک
 شود؛ هم مبتالیان افزوده می هستند و با افزایش جمعیت مسن جهان بر تعداد هم اکنون بسیاري از سالمندان به بیماري پارکینسون مبتال :مقدمه

 بر ، بنامشاهده شده است ینسونیپارک مرکزي بیماران عصبی سیستم ( و آنزیم هاي آنتی اکسیدانی درNGFفاکتور رشد عصب) کاهش غلظتچنین 
 . بود نسونیپارک به تالمب يها رت پوکمپیه و آنزیم کاتاالز NGFبر  یو تناوب یتداوم يهواز ناتیهفته تمر 6 اثر سهیمقااز پژوهش حاضر، این هدف 

 نسونیبه پارک نیبا استفاده از رزرپها  یگرم استفاده شد. آزمودن 052تا  452وزن  نیانگیبا م نرسر رت  42پژوهش از  نیا در :ها روشمواد و 

و  نیها با استفاده از کتام رت تمرینات انیپا در. انجام شدهفته  6به مدت  ناتیسپس تمر سر رت تقسیم شدند، 2گروه و هر گروه  6و در  مبتال شدند
با استفاده از آزمون  جیشد. نتا يریاندازه گ( CATو آنزیم کاتاالز) NGFمغز جدا شد و  يقسمت ها ریاز سا پوکمپیبافت ه، شدند هوش بی نیالزیزا

 . شد لیتحل و هیتجز بونفرونی یبیراهه و آزمون تعقکی انسیوار لیتحل

داري وجود ندارد و هر دو نوع تمرین باعث افزایش  تفاوت معنی NGF، بین اثر تمرین تداومی و تناوبی بر نشان داد نتایج :یافته های پژوهش

 CATداري مشاهده شد که تمرین تناوبی تاثیر بیشتري بر آنزیم  بین دو روش تمرینی تفاوت معنیCAT  در متغیر ،شدندNGF  داري در معنی
 .نشان داد

 بهبود يتوان برا یم هوازي تداومی و تناوبی ناتینوع تمر از دو توان نتیجه گرفت، با توجه به یافته هاي تحقیق می :یریگ جهینتبحث و 

 استفاده کرد. ینسونیپارک مارانیب و از تمرینات تناوبی جهت بهبود آنزیم کاتاالز فاکتور رشد عصب
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 مقدمه
هاي شایع  یکی از بیماري بیماري پارکینسون، 

عالئم  .باشد ننده سیستم اعصاب مرکزي میک تخریب
: لرزش، کندي حرکات، سفتی و شاملاین بیماري 

 هم .(1)است سختی عضالت و ناپایداري وضعیت بدن
تا سال  1992چنین میزان شیوع این بیماري از سال 

میلیون نفر  9/6بیش از دو برابر شده است و به  4215
شده است که تا  در جهان رسیده است و پیش بینی

میلیون  5/11تعداد این بیماران به بیش از  4222سال 
علل این بیماري ناشناخته است  (.4نفر در جهان برسد)

عاملی است که این بیماري به صورت چند مشخصاما 
باشد. یک روند ویروسی آرام و یا اثرات بلندمدت  می

غزي ـــفالیت مــــیک عفونت زودهنگام ناشی از آنس
 . (1)تواند از علل این بیماري باشد می

صحت نقش استرس اکسایشی در آسیب شناسی 
و دریافتند که  شده استبیماري پارکینسون گزارش 

بیماري  نشانهدقیقاً نخستین  DJ1 ژنجهش 
به عنوان  DJ1 ژن گمان می رود که، پارکینسون است

 هاي لذا درمان  (،0)عمل می کند آنتی اکسیدانیک 
 بیماري پارکینسون اولیه مراحل در اکسیداتیو آنتی

روش هاي  از یکی. است مطرح کلینیک ها در امروزه
 و اکسیداتیو استرس اثرات دادن کاهش براي درمانی

 بیماري در نرژیکــــدوپامی هاي محافظت نورون
شاخص هاي  روش هاي بهبود از استفاده پارکینسون،
م کاتاالز که در ــــآنزی .(2)دانی استـــــآنتی اکسی

ها وجود دارد، دو نوع فعالیت از خود نشان  پراکسی زوم
که  ی می باشدکاتالیتیک اول نقش دهد، فعالیت می

فعالیت اصلی این آنزیم است و طی آن هیدروژن 
 و فعالیت( 5)شود پراکسید، به آب و اکسیژن تجزیه می

 است، (Proxidic Reactionپراکسیدیک) دوم، نقش
ول پراکسید، باعث ــــن با مصرف یک مکه طی آ

هاي هیدروژن، مثل  از دهنده اکسیداسیون بعضی
شاخص ترین عملکرد ولی ، شود متانول و اتانول، می

. (5)است آببه  هیدروژن پراکسید ه، تجزیاین آنزیم
کاتاالز در اصل در اندامک هایی که پراکسی زوم نامیده 

میتوکندري و سایر می شوند، قرار دارد. با وجود این، 
ک هاي درون سلولی، مثل شبکه آندوپالسمی، ـــاندام
. در (5)تواند مقداري فعالیت کاتاالزي داشته باشند می

برخی بیماري هاي مربوط به استرس اکسیداتیو وقتی 
الیتیکی کاتاالز ــــزیاد است، نقش کات H2O2غلظت 

به آب و اکسیژن   H2O2شود که بر اثر آن  برجسته می
 . (5)تجزیه می گردد

 کشف شده عضو اولین (NGFفاکتور رشد عصب)

براي آن نقش  که می باشد نوروتروفین ها هخانواد از
تغذیه اي، حفاظت، تمایز، بلوغ و گسترش نرون ها را 

 عصبی سیستم کاهش غلظت در. (6)قائل شده اند
موش هاي مدل پارکینسونی مشاهده شده  ،مرکزي

به جسم  NGFمزمن  چنین، تزریق . هم(6)است
مخطط موش می تواند فعالیت نرون هاي جسم مخطط 

 . (1)را افزایش دهد
ان ـــبیماري پارکینسون به طور کامل قابل درم

نمی باشد اما کنترل عوارض آن تا حدود زیادي قابل 
دن و از کار افتادگی دست یابی است و جلوي ناتوان کر

از  یورزشتمرینات گیرد، در این راستا  بیمار را می
خوردار بوده و نشان داده شده که از اهمیت زیادي بر

مشکالت ارتوپدیک مرتبط با عالئم اولیه پارکینسون 
هاي  چنین یکی از درمان و هم ،(8)جلوگیري می کند
 بقاءورزشی،  اتتمرین .(9)باشد می مهم این بیماري

دهد و برقراري ی ــــسلول هاي عصبی را افزایش م
با  (.5)عملکردهاي مغز را بعد از آسیب تسهیل می کند

فاکتورهاي  شده روي  حال با وجود مطالعات انجام این
هاي تحقیقات   ، یافتهپارکینسوننروتروفیک مرتبط با 

در این راستا  ،ض استـــچنان بسیار ضد و نقی هم
در تحقیق خود نشان دادند  ،(4216محمدي و همکاران)

هفته تمرین اختیاري روي نوارگردان باعث  14 که
فاکتورهاي نوروتروفیک در قشر مخ موش هاي  افزایش

یري و ــــتاج. (12)ودـــون می شــمبتال به پارکینس
 ورزشتحقیقی با عنوان بررسی اثر  ،(4212همکاران)

 يماریبر ب ک مغزــــفاکتورهاي نروتروفی بر هوازي
ها نشان داد  دادند، نتایج آنجام ــــان ونـــنسیپارک

در گروه تمرین  مشتق از مغزنروتروفیک فاکتورهاي 
(، 4215اما برزگر و همکاران) .(11)داشت کرده افزایش

 با استقامتی تمرین نوع چهار همقایس پژوهشی به در
 تمرین و پرشدت تمرین شدید، تناوبی تمرین کم، شدت
 کهند پرداخت هفته هشت به مدت شیب دار سطح روي
 سطح شدت ها، این از هیچ یک در که داد نشان نتایج
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 افزایش کنترل گروه به نسبت نوروتروفیک عامل
. لذا با توجه به نتایج تحقیقات انجام (14)ندارد معناداري
 6که بخواهد تاثیر که تحقیقی  اینبا توجه به شده و 

 و NGFبر سطوح  یو تداوم یتناوب اتنیهفته تمر
ی بررسی نسونیمدل پارک يها رترا در  کاتاالز میآنز

رسد   به نظر می لذا ،کند، تاکنون صورت نگرفته است
این با  بر بنا مطالعات بیشتري در این زمینه الزم است.

هاي درمانی براي  توجه به نیاز به توسعه استراتژي
جلوگیري یا درمان عوارض مرتبط با پارکینسون و با 

تواند در   می هوازيکه دو روش تمرینات  فرض این
بهبود عوارض ناشی از مکانیسم هاي بهبود فاکتورهاي 

ی، در بیماران ــــایشــــیکی و استرس اکســنروتروف
پارکینسونی سودمند باشد لزوم انجام تحقیقات بیشتر در 

 شود.  این زمینه احساس می

 مواد و روش ها
ی تجربکه از نوع تحقیقات  در پژوهش حاضر

هفته اي نژاد  14سر  رت نر بالغ  42، بود آزمایشگاهی

. نداستفاده شدگرم  022-452با میانگین وزن  ستاریو
 طیبه منظور سازگاري با مح نمونه هاي تحقیق
جوندگان  شگاهیهفته در آزما دونگهداري به مدت 

چمران اهواز  دیدانشگاه شه یپزشک دانشکده دام
 هبا نحو ییپس از آشنا واناتیح نی. اندشد نگهداري

سر رت  2و هر گروه  گروه 6روي نوار گردان به  تیفعال
گروه کنترل  (1گروه ها شامل،  ،(10تقسیم شدند) بالغ

 نی( گروه تمر0 ،نسونیگروه کنترل پارک (4 ،سالم
 ،يارـــمیب+ یتناوب نیگروه تمر (2 ،يماری+بیتداوم

 یتناوب نیتمر گروه( 6، سالم یتداوم نیتمر گروه( 5
گروه ها به صورت آزاد به  هیکل ن،یچن هم. بودند سالم

به صورت  واناتی. حتندــــشدا یآب و غذا دسترس
کربنات شفاف  یگروه هاي چهار سرموش در قفس پل

در  گراد یسانت هدرج 44تا  42با دماي  یطیدر مح
با  یکیساعت تار 14و  ییساعت روشنا 14 طیشرا

  . (12)نددرصد نگهداري شد 25-55 یرطوبت نسب
 1با دوز  نیرزرپ قیتزر لهیوسه ب نسونیپارک يماریب

دو روز  یبدن ط وزن لوگرمیهر ک يگرم به ازا یلیم
د. جهت ــــش جادیا یصفاق درون صورته ب یمتوال
شد. ابتدا مقدار  عمل لیذ بیبه ترت نیرزرپ يساز آماده

حلول ــــم تریل یلیم 20/2در  نیمورد نظر از رزرپ

با استفاده از  محلولحل و سپس  الیگالس کیاست دیاس
آب مقطر به حجم رسانده شد و بر اساس وزن به هر 

القاي  دییابراي تچنین  هم. (12)شد قیموش تزر
از ، انجام گرفت ریز شیآزما ،در موش ها نسونیپارک

 نیرزپ قیهفته پس از تزر دوبا فاصله  یآزمون چرخش
 4حدوده ـــآزمون، موش از م نیشد. در ا استفاده

محل اتصال دم با بدن، گرفته شده و به  متري یسانت
 4 وانیـــح ینیکه ب به طوري شود؛ یباال آورده م

 که یو در صورت ردیکا قرار گباالي سطح ات متر یسانت
چرخش کند  نینتواند تعادلش را حفظ کند، و به طرف

، (15)گردد یم یموش ها تلق شدن ینسونینشانه پارک
بیشتر از مبتال شدن آزمودنی ها به براي اطمینان 

بیماري پارکینسون این آزمون بر روي گروه هاي سالم 
نیز اجرا شد و نتایج دو گروه بیمار و سالم با یک دیگر 

ین به صورت تصادفی از بین ــــچن هم. مقایسه شد
 (Rotarod)گروه هاي پژوهش از آزمون تعادلی روتارود

یه پارکینسون م اولجهت بررسی تعادل که یکی از عالئ
 یتعادل تیفعال یابیبراي ارزمی باشد استفاده شد، 

دوبار فرصت  وانیدستگاه، ابتدا به هر ح نیتوسط ا
 وانیح ،تطابق با دستگاه داده شد وبراي عادت کردن 

 ریچرخنده که سرعت حرکت آن متغ یافق لهیروي م
 در دور 5 هیاولبا سرعت  متر یسانت 0است به قطر 

 یدر ط لهیگرفت و سپس سرعت چرخش م قرار قهیدق
 قهیدور در دق 45تا  جی( به تدرقهیدق 5)هیثان 022مدت 

ها  همه گروه درتعادل  يبرا یمالك اصل افتی شیافزا
ظ تعادل و ـــبود. زمان حف قهیدور در دق 45سرعت 

ثبت شد. مدت  وانیبراي هر ح له،یروي م ماندن یباق
تعادل خود را حفظ و در مقابل  بتواند وانیرا که ح یزمان

عنوان زمان مقاومت  هگردونه مقاومت کند، ب حرکت
براي هر  یبررس موردثبت شد. حداکثر زمان  وانیح
. شود یمدر نظر گرفته  هیثان 022آزمون  نیدر ا وانیح
 02تکرارها  نیسه بار تکرار شد و فاصله ب شیآزما نیا

 (. 16)شدآن ها گرفته  نیانگیبود و م قهیدق
، موش ها با هفته تمرینات ابتدا 6پس از انجام 

 12و  122با دوز  بیترت به نیالزیزا نیکتام بیترک
. سپس، با شدند هوش یب لوگرمیگرم در هر ک یلیم

جمجمه،  هو خارج کردن آن از کاس مغزجدا کردن کل 
قسمت هاي مختلف مغز جدا شد  ریاز سا مغز پوکمپیه
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درجه  -12مخصوص در دماي  خچالیدر  بالفاصلهو 
 پایر بافر از استفاده با بافت ن،یچن نگهداري شد. هم

(RIPA )وژ،یفیو سانتر زیپس از هموژنا شد، هموژن 
( 1991)اندازه گیري فعالیت کاتاالز بر اساس روش گات

دروژن با آمونیوم ــــسید هیــبر مبناي واکنش پروک
 NGFچنین میزان  هم. (11)مولیبدات اندازه گیري شد

شرکت  آزمایشگاهی کیتروش االیزا و با استفاده از 
با ( E20180207مدل) ریکاــــور آمـــاستابیوفرم کش

 .(18)اندازه گیري شد (ng/L 5.01حساسیت)
 امهــــبرن (:1 شماره )جدولیتداوم نیبرنامه تمر

جلسه  5هفته و هر هفته  6به مدت  یتداوم نیتمر
صورت  نیبه ا یتداوم يهواز نیتمر برنامهانجام شد، 

 12تمرینی در هفته هاي اول از  هبود که سرعت برنام
، سرعت ششمدوم تا  همتر در دقیقه آغاز شد. از هفت

یقه افزایش یافت به ــــمتر در دق 4تمرین هفته اي 
. دیرس قهیمتر در دق 42که در هفته آخر به  يگونه ا

 به، ششماول تا  همدت تمرین در گروه تداومی از هفت
طوري افزایش یافت که در آن مدت  صورت هفتگی

 هدقیقه در هفت 22اول به  هفتهدقیقه در  15فعالیت از 
 .(19)رسید ششم
 برنامه (:4شماره  )جدولیناوبـــــت نیبرنامه تمر 
جلسه  5هفته و هر هفته  6به مدت  زین یتناوب نیتمر

صورت  نیبه ا یتناوب يهواز نیتمر برنامهانجام شد 
 12تمرینی در هفته هاي اول از  هبود که سرعت برنام

، سرعت ششمدوم تا  همتر در دقیقه آغاز شد. از هفت
ت به ــــمتر در دقیقه افزایش یاف 4تمرین هفته اي 

. دیرس قهیمتر در دق 42که در هفته آخر به  يگونه ا
، ششماول تا  هاز هفت یتناوبمدت تمرین در گروه 

 15زایش یافت که در آن مدت فعالیت از طوري اف
رسید.  ششم هدقیقه در هفت 22اول به  هفتهدقیقه در 

را در هفته نخست در  نیتمرمدت  گروه تناوبی هوازي
و  تناوب چهاردر  چهارمتا  دومدر هفته هاي  تناوب،دو 

اجرا  تناوب ششدر  ششمتا  پنجمدر هفته هاي 
 يبرا استفاده مورد ناتیتمر نیچن هم (.19)کردند

 نیاز نظر زمان خالص تمر يارــــآم يها سهیمقا
شدند. فواصل استراحتی بین نوبت هاي  يبرابر ساز

به صورت یک به یک  در گروه تمرین تناوبی تمرینی
 بر متر 0و با سرعت  فعال دنیدوچهارم به صورت 

گرفته شد. هر دو گروه تمرینی در ابتداي  در نظر قهیدق
متر در  1دقیقه با سرعت  0تمرینی به مدت  ههر جلس
و سپس براي رسیدن به سرعت مورد نظر  دندیدقیقه دو

متر در دقیقه به سرعت نوار گردان  4به ازاي هر دقیقه، 
تا به سرعت تمرینی مورد نظر در آن جلسه  افزوده شد

  .(42)تمرینی برسند
 اطالعات يآمار لیتحل و هیتجز و محاسبه يبرا

نمودار  میترس يبرا و SPSS vol.22 افزار نرم از خام
سطح  نیـــشد. هم چن استفاده Excelاز نرم افزار 

در سطح  يآمار يتمام روش ها يبرا يدار یمعن
ي بررسی طبیعی بودن داده ها از برا. (P<0.05)احتمال

از  يآمار لیو تحل هیتجز آزمون شاپیروویلک و جهت
و آزمون تعقیبی  راهه کی انسیوار لیتحلروش 

 استفاده شد. بونفرونی

 
 

 پژوهش یگروه ها یتداوم نیبرنامه تمر .1شماره  جدول

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (قهیدق بر متر)نیتمر سرعت (قهیدق)نیتمر مدت هفته

 12 15 اول

 14 42 دوم

 12 45 سوم

 16 02 چهارم

 18 05 پنجم

 42 22 ششم
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 پژوهش یگروه ها یتناوب نیبرنامه تمر .2شماره  جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 یافته های پژوهش

 در جدول NGFمیانگین و انحراف معیار متغیر 
 لیتحل آزمون جینتانشان داده شده است،  0شماره 

 نیب NGF ریدر متغ داد انـــنش راهه کی انسیوار
 وجود يدار یمعن اختالف پژوهش يها گروه
 یبیآزمون تعق جینتا (.0شماره  جدول()P≤0.001)دارد

 NGFدر متغیر  (2 شماره )جدولداد نشان بونفرونی
در مقایسه با گروه هاي  +بیماريتداومیبین گروه 

 سالم تداومی گروه، کنترل سالم و +بیماريتناوبی
تفاوت معنی داري مشاهده نشد. اما بین گروه تمرین 

و کنترل پارکینسون تفاوت معنی داري +بیماري تداومی
در  +بیماريتناوبی مشاهده شد. بین گروه تمرین
 سالم تناوبی تمرینمقایسه با گروه کنترل سالم و 

تفاوت معنی داري مشاهده نشد. اما در مقایسه با گروه 
 کنترل پارکینسون تفاوت معنی داري نشان داده شد.

اوت ـــبین گروه کنترل پارکینسون و کنترل سالم تف
معنی داري مشاهده شد. گروه کنترل سالم در مقایسه 

تفاوت معنی داري مشاهده  سالم تداومی تمرینگروه  با
نشد اما با گروه تناوبی تفاوت معنی داري نشان داده 

تفاوت معنی داري  سالم تمرینیروه ــشد. بین دو گ
گروه هاي میانگین و انحراف معیار  مشاهده نشد.

نشان داده   5شماره  در متغیر کاتاالز در جدولپژوهش 

 نشان راهه کی انسیوار لیتحل آزمون جینتاشده است، 
 اختالف پژوهش يها گروه نیب کاتاالز ریدر متغ داد
(. 5شماره  )جدول(P≤0.001)دارد وجود يدار یمعن
شماره  )جدولداد نشانبونفرونی  یبیآزمون تعق جینتا
در  +بیماريبین گروه  تداومی کاتاالز در متغیر  (،6

تفاوت  سون،ــــمقایسه با گروه هاي، کنترل پارکین
ین گروه تمرین ـــــمعنی داري مشاهده نشد. اما ب

تفاوت  ،+بیماريبا گروه تمرین تناوبی +بیماريتداومی
 معنی داري مشاهده شد. بین گروه تمرین تداومی+

 گروه تمرینکنترل سالم،  بیماري در مقایسه با گروه
تفاوت معنی داري و گروه سالم تناوبی  سالم تداومی

در  +بیماريگروه تمرین تناوبیمشاهده شد. بین 
و  تناوبی گروه تمرینمقایسه با گروه کنترل سالم، 

تفاوت داومی سالم ـــــروه تــــو گ سالم تداومی
شاهده نشد. اما در مقایسه با گروه ـــمعنی داري م
شان ــــنی داري نــــون تفاوت معــکنترل پارکینس

ون و کنترل ــــروه کنترل پارکینســـین گب داده شد.
سالم تفاوت معنی داري مشاهده شد. گروه کنترل سالم 

 سالم و گروه تمرین تداومی تمریندر مقایسه با گروه 
اوت معنی داري مشاهده نشد. بین ــــتف سالم تناوبی

تفاوت معنی داري مشاهده  الم تمرینیــــسدو گروه 
 نشد.

 
 
 
 
 
 
 
 

 استراحت نوع (قهیدق بر متر)نیتمر سرعت تعداد نوبت ها (قهیدق)نیتمر مدت هفته

 فعال 12 4 5/1 اول

 فعال 14 2 5 دوم

 فعال 12 2 45/6 سوم

 فعال 16 2  5/1 چهارم

 فعال 18 6  80/5 پنجم

 فعال 42 6  66/6 ششم
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 NGFنتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه متغیر نحراف استاندارد و میانگین، ا .3شماره  جدول

میانگین  گروه
 گروه ها

انحراف 
 استاندارد

مجموع  منبع تغییرات
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

 داري سطح معنی ضریب اتا Fمقدار 

 221/2 61/2 11/11 41/844 5 08/2111 بین گروهی 4/0 22/21 تداومی

 88/21 18 91/861 درون گروهی 1/4 05/25 تناوبی

  40 06/2910 کل 5/1 14/15 کنترل پارکینسون

 2/0 95/01 کنترل سالم

 1/0 15/56 شم تناوبی

 2/0 25/52 شم تداومی

 
 
 

 

 در بین گروه های پژوهش NGFمتغیر بونفرونی آزمون تعقیبی . 4شماره  جدول

 گروه الف  گروه ب اختالف میانگین سطح معنی داري

 تداومی تناوبی -95/0 81/2

 کنترل پارکینسون 41/46 *221/2

 کنترل سالم 2/0 81/2

 سالم تداومی -6/8 91/2

  تناوبی سالم -08/15 29/2

 تناوبی کنترل پارکینسون 44/02 *221/2

 کنترل سالم 0/1 9/2

 سالم تناوبی -22/11 21/2

  تداومی سالم -1/2 05/2

 کنترل پارکینسون کنترل سالم -84/44 *221/2

 کنترل سالم سالم تداومی -29/14 05/2

 سالم تناوبی -19/18 *21/2

 سالم تداومی سالم تناوبی -12/6 82/2

 
 

 

 

 میانگین، انحراف استاندارد و نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه متغیر کاتاالز 5جدول 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

انحراف  میانگین گروه
 استاندارد

مجموع  منبع تغییرات
 مجذورات

 داري سطح معنی ضریب اتا Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادي

 221/2 52/2 59/6 21/142 5 22/624 بین گروهی 2/0 41/10 تداومی

 46/18 18 82/048 درون گروهی 2/2 92/19 تناوبی

  40 85/902 کل 24/5 28/8 کنترل پارکینسون

 01/0 29/41 کنترل سالم

 1/0 68/41 شم تناوبی

 68/4 66/19 شم تداومی
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 در بین گروه های پژوهش CATمتغیر  بونفرونیآزمون تعقیبی . 6شماره  جدول

 گروه الف گروه ب اختالف میانگین سطح معنی داري

 تداومی تناوبی -61/6 *22/2

 کنترل پارکینسون 18/5 12/2

 کنترل سالم -44/8 21/2

 سالم تداومی -08/6 22/2

  تناوبی سالم -21/8 21/2

 تناوبی کنترل پارکینسون 86/11 *221/2

 کنترل سالم -52/1 61/2

 سالم تناوبی -10/1 51/2

  تداومی سالم 48/2 86/2

 کنترل پارکینسون کنترل سالم -22/10 *221/2

 کنترل سالم سالم تداومی 80/1 55/2

 سالم تناوبی -18/2 95/2

 سالم تداومی سالم تناوبی 24/4 51/2

 

 

 و نتیجه گیری بحث
 افزایش حاضر همطالع هیافت ترین به طور کلی مهم

در گروه هاي تمرینی بیمار بود که  NGF سطح معنادار
تاثیر  ناوبیــداومی و تـــت داده شد تمرینات هوازي

رت هاي  NGFزایش سطوح ـــمعنی داري در اف
در بهبود این  یتمرین بین دو روشپارکینسونی دارد که 

 مشاهده نشد.فاکتور تفاوتی 
همسو با نتایج تحقیق حاضر مطالعات مختلفی 

را  تمرین ورزشیو  NGFارتباط مستقیم بین تغییر در 
در عضالت یا  NGFبخشی از این  .نشان داده اند

CNS تمرین ورزشی پویا  سنتز می شود، به عالوه
، چا و (41)را افزایش  می دهد NGFاي ــــگیرنده ه
رین دویدن روي ــــنشان دادند تم ،(4214)همکاران

 NGFسطوح  در رت هاي سالم نوارگردان و شنا کردن
 2را به طور معناداري پس از اتمام دوره تمرینی براي 

را  دارد و نرون زایی فته باالتر از گروه کنترل نگه میه
نتایج با تحقیق ما همسو . که این (44)تحریک می کند

به  پژوهشی در (،1090)برزگر و همکاران می باشد.
 از ورزشی تمرینات مختلف انواع بررسی اثرات منظور

 نوع چهار همقایس به گردان، نوار روي اجباري نوع
 شدید، تناوبی تمرین کم، شدت با تمرین استقامتی

به مدت  شیبدار سطح روي تمرین و پرشدت تمرین
 از یک هیچ در که داد نشان نتایج ،پرداختند هفته هشت

 گروه به نوروتروفیک نسبت عامل سطح شدت ها، این
ه نتایج این ـــ. ک(14)داردــن معناداري افزایش کنترل

تحقیق با تحقیق ما ناهسو می باشد. سطوح اولیه 
 این تفاوت در فاکتور هاي نروتروفیک می تواند دلیل

 نتایج دو تحقیق باشد. در پژوهشی دیگر پرچیکالیی و
 روي تمرین هفته چهار حفاظتی اثر ،(1092همکارن)

 بر 0 دي ویتامین مکمل مصرف با همراه گردان نوار
 هاي موش مخطط جسم در عصبی رشد عامل سطح

که نتایج این تحقیق پارکینسونی را بررسی کردند، 
 NGFهفته تمرین نوارگردان تاثیري بر  2نشان داد 

، که این نتایج با تحقیق (40)رت هاي پارکینسونی ندارد
، تفاوت در مدت زمان اجراي دو حاضر ناهمسو می باشد

چنین شدت هاي  هفته( و هم 2و  6نوع تحقیق)
متفاوت تمرینات اجرا شده از دالیل احتمالی ناهمسویی 

 از ورزش که است ذکر به الزم. این دو تحقیق می باشد
 سلول، سطح در NGFگیرنده هاي  بیان راه افزایش

می دهد.  افزایش را نوروتروفیک عامل این اثربخشی
دن ــــمان زنده براي NGFکه  است شده مشخص

عصبی  سیستم تکامل طی سمپاتیک و حسی هاي نرون
شوان  هاي سلول آکسون، قطع دنبال به و بوده ضروري

 NGFید ــتول هــــــب روعـــش هاییــانت قطعه در
 ايـه سلول مهاجرت تحریک موجب NGF . کنند می

 آسیب از پس ترمیم افزایش و تخریب کاهش و شوان
 هم .شود می زائی رگ افزایش اعصاب محیطی و

 را دار میلین هاي آکسون تعداد NGFتجویز  چنین،
 بلوغ و میلین ضخامت افزایش و موجب داده افزایش

 باالي مقادیر. (42)گردد می هاي آندوتلیال الیه بیشتر
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NGF موجب بلکه کند، می تر سریع را تنها ترمیم نه 
 یکی پروتئین این (45)شود می نیز تخریب عصب توقف

هایی مانند  بیماري پیشرفت در مهم هاي از شاخصه
 به تحقیقات زیرا رود شمار می به اس پارکینسون و ام

 کاهش بیماران این  آن در مقدار اند داده نشان خوبی
 .(46)کند می پیدا

در مورد متغیر کاتاالز به طور کلی نتایج بیانگر این 
است که تمرین هوازي تناوبی افزایش معنی داري در 

ایجاد  ونیــاالز رت هاي مدل پارکینســــسطوح کات
را ایجاد معنی داري  افزایشاما تمرین تداومی می کند، 

هایی که توسط  نتایج این پژوهش با پژوهش نکرد.
 انجام شد ،(1089(،  افضل پور و همکاران)4222ناوارو)

در خصوص اثر تمرینات ورزشی بر سطوح کاتاالز 
ها با تحقیقات  چند این یافته . هر(41،48)همسو بود

(، مغایر 4226، راداك)(4221گ)ـــــان چنـــــچن ک
چن تحقیق . علت مغایرت تحقیق حاضر با (49،02)بود

گیري آنزیم ضد اکسایشی و  کان چنگ در محل اندازه
مغایرت تحقیق  احتمالی نوع تمرین)شنا( بود. علت

در شدت تمرین بود که در  ،(4226)حاضر با راداك
در مرور  حاد شدید استفاده شد. فعالیتها از  تحقیق آن
دفاع نجام شده در زمینه استرس اکسایشی، مطالعات ا

 بسیار نتایج بر بافت مغز و تمرین بدنیضد اکسایشی 
که میزان و مقدار  طوريه باشد ب بحث انگیز می

خص ـــثبت در مغز نامشـــتمرینات براي اثربخشی م
تمرینات با شدت متوسط  . اما معموالً(02)می باشد

شود و  سبب بهبود در شکل پذیري سیناپسی می
عالوه بر این . (01)عملکرد شناختی را نشان می دهد

شواهد موجود نشان می دهد که ورزش و فعالیت بدنی 
منظم بدون در نظر گرفتن مدت و شدت تمرینات 

ه راي تمام بیماران بـــشماري ب ورزشی مزایاي بی
 تــدسه خصوص بیماران پارکینسون دارد. یافته هاي ب

حیوانات نشان می دهد که ورزش آمده از کار روي 
منظم و با شدت متوسط داراي تاثیراتی سودمند بر 

و احتماالً محافظت از  ت و عملکرد نورونیـــسالم
شباهت جایی که  ، لذا از آن(49)باشد نورن ها می

فیزیولوژیکی زیادي بین موش و انسان وجود دارد از 
هت تعمیم نتایج این مطالعه به انسان ها می توان ج

بهبود وضعیت بیماران مبتال به پارکینسون استفاده 
چنین نشان داده شده است تشابهات  (. هم04نمود)

فراوانی میان فاکتورهاي نروتروفیکی در بین انسان و 
، که این عامل نیز (00)موش هاي صحرایی وجود دارد

تواند به تعمیم نتایج این مطالعه به بیماران انسانی  می
مطالعات اخیر نشان می دهد که تاثیر کمک کند. 

ن ها در مغز از طریق تنظیم ومحافظتی ورزش بر نور
چون فاکتور رشد شبه  فاکتورهاي تغذیه عصبی، هم

اد بافت عصبی و ـــــو ایج NGF( و IGF-1انسولین)
. اگر چه مکانیسم هاي (02)باشد می شکل گیري مغز

شده است این تغییرات هنوز ناشناخته است اما گزارش 
که ورزش می تواند آسیب پذیري نورونی را تعدیل 
نموده و نیز باعث بهبود آسیب ضربه اي پیشگیري و 

بی مانند بیماري ـــهاي تخریب عص درمان بیماري
 .(02)پارکینسون و آلزایمر گردد

 سپاسگزاری
امی همکاري هاي دانشکده ـــبدین وسیله از تم

دانشگاه شهید پزشکی  تربیت بدنی و دانشکده دام
چمران اهواز که ما را در انجام این پژوهش یاري 

چنین اداره ورزش و جوانان استان  نمودند و هم
خوزستان که این تحقیق را تحت پوشش مالی قرار 

چنین  ال تشکر و قدر دانی را دارم همـــد کمدادن
الق ـــــد اخــــــر با کــــــش حاضــــپژوه

EE/97.24.3.70013/scu.ac.ir گاه شهید ـــدر دانش
 چمران اهواز انجام پذیرفت.
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Comparison of the Effect of 6 Weeks of Continuous and Interval 

Aerobic Training on Hippocampal Nerve Growth Factor  

and Catalase Enzyme in a Rat Model  

of Parkinson's Disease  
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Abstract 

Introduction: Many elderly people are now 

suffering from Parkinson's disease, and the 

number of patients is growing along with 

the increasing elderly population. 

Moreover, there is also a decrease in the 

concentration of nerve growth factor (NGF) 

and antioxidant enzymes in the central 

nervous system of patients with Parkinson's 

disease. Therefore, the purpose of this study 

was to compare the effect of 6 weeks of 

continuous and interval exercises on the 

hippocampal NGF and catalase (CAT) 

enzyme of a rat model of 

Parkinson's disease.  

 

Materials & Methods: This study was 

conducted on 24 male rats weighing 250 to 

350 g. Reserpine was induced to develop 

Parkinson's among rats, subsequently, they 

were divided into 6 groups (n=4 in each 

group). Following that, the training was 

performed for 6 weeks. At the end of the 

exercises, the rats were anesthetized with 

ketamine and xylazine, and the 

hippocampal tissues were removed from 

other parts of the brain followed by 

measuring NGF and CAT enzyme. The 

results were analyzed using a one way 

ANOVA and Bonferroni post hoc test. 

Ethics code: EE/97.24.3.70013/scu.ac.ir 

 

Findings: The results showed that 

continuous and interval training had no 

significant effect on NGF, and both types of 

exercises increased the significance of 

NGF. Moreover, no significant difference 

was observed between the two training 

methods regarding CAT; however, the 

interval exercise had more effects on the 

CAT enzyme. 

 

Discussion & Conclusions: According to 

the findings of the study, it can be 

concluded that the two types of continuous 

and interval aerobic training can be 

employed to improve the NGF. Moreover, 

interval exercises can be utilized to improve 

CAT enzyme in patients with Parkinson's 

disease. 

 
Keywords: Catalase, Continuous exercises, 

Interval exercises, Nerve growth factor, 

Parkinson's disease  
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