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مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی یزد

مریم سترگی و همکاران

دوره بيست و هشتم ،شماره سه ،خرداد 1999

مقایسه تغییرات نیتریک اکساید بافت هیپوکمپ و حس درد رتهای نر
شماره صفحه:
مدل پارکینسونی متعاقب  6هفته تمرینات تداومی و تناوبی
سعيد مرادی* ،1عبدالحميد حبيبی ،2محمدرضا تابنده ،9سعيد شاکریان

4

مقاله پژوهشی

به پارکینسون مبتال شدند ،سپس در  2گروه تقسیم شدند.تمرینات هوازی بهمدت  6هفته و هر هفته  5جلسه اجرا شد ،که مدت
تمرین از هفتة اول تا ششم ،روزانه طوری افزایش یافت که از  55دقیقه در روز اول به  24دقیقه در هفتة ششم رسید ،گروه تمرین
تناوبي مدت زمان مشخص شده تمرین را در هفته نخست در دو نوبت در هفتههای دوم تا چهارم در چهار نوبت و در هفتههای پنجم تا
ششم در شش نوبت اجرا کردند ،در پایان  6هفته حس درد با استفاده از آزمون فرمالین اندازهگیری سپس رتها کشته شدند،و بافت
هیپوکمپ جدا ،و نیتریک اکساید با استفاده از روش االیزا و کیتهای مخصوص اندازهگیری شد .نتایج با استفاده نرم افزار  spssنسخه
 51و با استفاده از آزمون تحلیل واریانسیک راهه و آزمون تعقیبيLSDتجزیه وتحلیل شد.
نتایج :نتایج نشان د اد بیماری پارکینسون باعث افزایش سطوح نیتریک اکساید ميشود ( .) P ≤4/45که تمرینات هوازی تداومي و
تناوبي باعث کاهش نیتریک اکساید ميشود ( .)P ≤4/45نشان داده شد بین دو گروه تمریني اختالف معنيداری وجود ندارد
( .)P≤4/66همچنین گروه کنترل پارکینسون افزایش درد معنيداری نسبت به گروه کنترل سالم نشان داد ( .)P ≤4/45دو نوع تمرین
باعث کاهش میزان احساس درد شد( ،)P ≤4/45که بین دو گروه تمریني اختالف معنيداری وجود نداشت (.)P ≤4/42
نتيجهگيری :بر اساس یافتههای این پژوهش ،تمرینات هوازی تداومي و تناوبي باعث کاهش سطوح نیتریک اکساید و احساس درد در
رتهای مدل پارکینسوني شد.
واژههای کليدی :پارکینسون ،نیتریک اکساید ،تمرینات تداومي ،تمرینات تناوبي ،حس درد
ارجاع:

مرادی سعید ،حبیبي عبدالحمید ،تابنده محمدرضا ،شاکریان سعید .مقایسه تغييرات نيتریک اکساید بافت هيپوکمپ و حس درد رتهای نر

مدل پارکينسونی متعاقب  6هفته تمرینات تداومی و تناوبی .مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي یزد 5211؛ .4544-52 :)2( 46
 -1کارشناسی ارشد ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -2استاد ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -3دانشیار ،گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -4دانشیار ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
*(نویسنده مسئول)؛ تلفن ،33393123313 :پست الکترونیکی ،saeid.moradi.136705@gmail.com :صندوق پستی 1331511431 :
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مقدمه :نیتریک اکساید عالوه بر نقشهای مفیدی که در بدن دارد ،اما سنتز بیش از حد آن باعث ایجاد بیماریهای نورودژنراتیو
ميشود ،بنابراین هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه تغییرات نیتریک اکساید بافت هیپوکمپ و حس درد رتهای نر مدل پارکینسوني
متعاقب  6هفته تمرینات تداومي و تناوبي بود.
روش بررسی:در این پژوهش که از نوع تحقیقات تجربي بود از  42سر رت نر نژاد ویستار استفاده شد .آزمودنيها با استفاده از رزرپین
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تاریخ پذیرش1991/11/19:

سعيد مرادی و همکاران

مقدمه

بهعنوان یک گونة فعال نیتروژن است این رادیكال آزاد گازی،

بیماری پارکینسون ( )Parkinsonیک بیماری پیشرونده

یک پیامبر بیولوژیک با قدرت انتشار باالست که نقش مهمي در

عصبي است که پیشبیني ميشود تا سال  4424حدود 1

فیزیولوژی سیستم عصبي مرکزی بازی ميکند .نیتریک

میلیون نفر در سراسر جهان را مبتال کند ( .)5پارکینسون یک

اکساید پس از تولید به سرعت با سوپر اکسید واکنش داده و

بیماری سیستم عصبي است که در اثر از بین رفتن نورونهای

رادیكالهای قوی پراکسينیتریت و هیدروکسیل را تولید

دوپامینرژیک در مادۀ سیاه ایجاد شده و دارای عالئمي همچون

ميکند .گونههای واکنشگر اکسیژن و و نیتروژن در مجموع

رعشه در زمان استراحت ،عالیم رواني و اختالالت وضعیتي و

موجب ایجاد استرس اکسیداتیو در سیستم عصبي خواهند شد

حرکتي ميباشد ( .)4با ایجاد اختالل در بخش هایي از مغز،
اجسام لویي شروع به تجمع در محل از بین رفتن نورونهای

نشان دادند که  2هفته ورزشي استقامتي بر روی تردمیل

دوپامینرژیک ( )Dopaminergicميکنند (.)2

دارای تأثیر مثبت در بیان  NOو

استرس اکسیداتیو ( )Oxidative stressعامل اصلي

Inhalational nitric ( iNOS

 )oxideدر جسم مخطط رتهای مدل پارکینسوني است .در

دژنراسیون در تعدادی از بیماریهای نورودژنراتیو مانند:

این مطالعه  NOافزایش قابل توجهي در جسم مخطط موش

پارکینسون ،آلزایمر و مالتیپلاسكلروزیس ميباشد (.)2

پارکینسوني در مقایسه با موش سالم نشان داد که تمرین

استرس اکسیداتیو ناشي از یک عدم تعادل بین تولید گونههای

ورزشي میزان  NOدر بیماران پارکینسوني را نسبت به گروه

باز فعال اکسیژن ) (ROSو توانایي سیستم زیستي برای

کنترل کاهش داد ( .)7همچنین مورای و همكاران ( ) 4452

سمزدایي این واسطههای فعال ميباشد .استرس اکسیداتیو

در مطالعهای تاثیر تمرین ورزشي بر شاخصهای آنتي

سبب القای آسیب اکسیداتیو در هیپوکمپ و آسیب سلول

اکسیداني و شاخصهای التهابي بیماران پارکینسوني را بررسي

های هرمي ميشود ( .)2هیپوکمپ بالغین یک مرکز حیاتي

کردند .در مطالعهای نشان دادند که ورزش ميتواند یک

برای فرآیندهای یادگیری و حافظه ميباشد که به شدت

رویكرد کامالً منطقي برای توسعة درمانهای محافظتي و

نسبت به بیماریهای نورولوژیک نظیر پارکینسون آسیبپذیر

عصبي بیماری پارکینسون باشد .ورزش باعث ،تحریک دفاع

ميباشد .استرس اکسایشي یكي از گذرگاههای مهمي است که

آنتياکسیداني و کاهش التهاب ميشود ( .)6نیتریک اکساید

منجر به مرگ سلولي نوروني القاء شده توسط نیتریک اکساید

ضمن اینكه به عنوان یک گشاد کننده عروق و نیز یک

( )NOميگردد .نیتریک اکسید رادیكالي آزاد با پیچیدگي

نوروترانسمیتر ميباشد ،در غلظت های باالتر با تشكیل پراکسي

بیوشیمیایي قابلتوجه است که درگیریاش در پارکینسون به

نیتریت و نیتروزیل دار کردن پیامبرهای سیگنال سلولي در

اثبات رسیده است با این حال میزان مشارکت  NOدر

تنظیم روند التهاب مؤثر است ،بنابراین ضمن اینكه نیتریک

پارکینسون هنوز مشخص نشده است ( .)5این وضعیت بخشي

اکساید دارای نقش فیزیولوژیكي در سیگنال سلولي نوروني

به علت نقشهای مخالفي است که  NOبه مدت طوالني به

است ،اما سنتز بیش از حد آن باعث ایجاد بیماریهای

عنوان عامل اصلي التهاب شدید در  CNSدر نظر گرفته ميشد

نورودژنراتیو مي شود ( .)1همچنین نشان داده شده است درد

اما یافتهها نشان دادند که  NOاز یک طرف عمل پیشالتهابي

از عوارضي است که براحتي در بیماری پارکینسون قابل

دارد و از طرفي دیگر به کنترل فرایند های پاسخ ایمني کمک

شناسایي بوده و در بعضي از مبتالیان موجب ناتواني جدی شده

مي کند و نقش ضد التهابي دارد NO ،مي تواند بهعنوان فعال

و بر کیفیت زندگي اثر منفي ميگذارد .البته شكل درد در این

کننده مرگ سلولي یا بازدارنده مرگ سلولي عمل کند که این

بیماران مختلف بوده که بر اساس نوع خود ،درمان متفاوتي را

وضعیت وابسته به محیط بیولوژیكي یعني حضور یا عدم حضور

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهيد صدوقی یزد
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( .)6در این راستا الجراح و همكاران ( )4452در مطالعهای
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سیگنالهای بازدارنده یا تحریكي است ( .)5نیتریک اکساید

تاثير تمرین بر نيتریک اکساید و حس درد بيماران پارکينسون

نه تنها در کنترل حرکتي نقش دارند بلكه در بروز احساسات،

برقراری عملكردهای مغز را بعد از آسیب تسهیل ميکند

یادگیری ،تصمیمگیری و نیز پردازش حس درد هم تاثیرگذار

( ،)55اما در پژوهشهای انجامشده درمورد بیماران مبتال به

هستند ( .)55شواهد نوروآناتومیک نشان ميدهد که اطالعات

پارکینسون نتایج ضدونقیضي دربارۀ تأثیر تمرینهای ورزشي

درد ممكن است از طریق مسیرهای مختلف به عقدههای

بر تغییرات سیستم دوپامینرژیک و حفاظت عصبي گزارش

قاعدهای برسند .در این راستا مطالعات الكتروفیزیولوژیک نشان

شده است .لذا با توجه به افزایش شكایت از درد در بیماران

دادهاند که سلولهای عصبي در عقدههای قاعدهای به

پارکینسوني نسبت به همساالن غیرپارکینسوني خود به نظر

محركهای حسي پاسخ ميدهند و نورون جسم سیاه و جسم

مي رسد که این پردردی با سیستم دوپامینرژیک مغز هم

مخطط به محركهای مكانیكي و یا آسیب رسان دو طرفه با

مربوط باشد ،بنابراین از آنجایي که هنوز بهطور کامل تغییرات

میدان گیرندگي بزرگ پاسخ ميدهند .عالوه بر این ،مطالعات

ساز وکار حس درد در بیماران پارکینسوني شناسایي نشده

D2

است ،و همچنین با توجه به نقشهای متضاد  NOدر بیماری

تصویر برداری سیستم عصبي نشان داده اند که گیرندههای

دوپامیني جسم مخطط در تعدیل درد نقش بارزی دارند (.)54

پارکینسون ،این تحقیق با هدف بررسي تاثیر  6هفته تمرینات

علل افزایش شكایات درد در بیماران پارکینسوني متعدد است و

هوازی تداومي و تناوبي بر نیتریک اکساید و حس درد در

احتماالً حدود  24تا  54درصد آن ها درد را عنوان ميکنند

رتهای مدل پارکینسوني انجام شد.
روش بررسی

عالوه بر آسیب های عصبي ،دفورمیتي و آرتروز مفصلي هم
باعث بروز دردهای اسكلتي عضالني ميشود که شاخص ترین

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات تجربي بود ،که در زمستان

آنها درد شانه و کمر ميباشد (.)52

 5217انجام شد.در تحقیق حاضر از  42سر رت نر بالغ 54

بیماری پارکینسون بهطورکامل درمانشدني نیست ،اما

هفته ای نژاد ویستار با میانگین وزن  244-454گرم استفاده

کنترل عوارض آن تا حدود زیادی دستیافتني است و مانع

شد .نمونههای تحقیق از خانه حیوانات دانشگاه شهید چمران

ناتوانشدن و ازکارافتادگي بیمار ميشود .در این راستا ورزش

اهواز خریداری شدند ،رتها در آزمایشگاه جوندگان دانشكده

از اهمیت زیادی بر خوردار است و نشان داده شده است که از

دامپزشكي دانشگاه شهید چمران اهواز به مدت دو هفته به

مشكالت ارتوپدیک مرتبط با عالئم اولیة پارکینسون جلوگیری

منظور سازگاری با محیط نگهداری شدند .همچنین ،کلیة

ميکند ( .)52در بین الگوهای ورزشي گوناگون ،فعالیت

گروهها به صورت آزاد به آب و غذا دسترسي داشتند .حیوانات

داوطلبانه روی تردمیل ،دوی اجباری تردمیل و حرکات

به صورت گروههای چهار سرموش در قفس پلي کربنات شفاف

عضالني مقاومتي ،رایجترین مدلهای ورزشي هستند .این

در محیطي با دمای  44تا  44درجةسانتیگراد در شرایط 54

ورزشها جدا از مزایای بدني خود ،عملكرد شناختي را بهبود

ساعت روشنایي و  54ساعت تاریكي با رطوبت نسبي 25-55

ميدهند و بازتواني عصبي را بعد از وقوع آسیب مغزی آسانتر

درصد نگهداری شدند .سپس بهمدت یک هفته بهمنظور

ميکنند ( .)54در زمینة تأثیر تمرین ورزشي بر فعالیتهای

آشنایي با تردمیل مخصوص جوندگان ( 5الین ساخت کشور

آنزیمهای اکسایشي و ضداکسایشي اطالعات ضدونقیضي وجود

ایران) با سرعت  2متر بر دقیقه و بهمدت  54دقیقه و  5روز

دارد ،اما بهنظر ميرسد ورزش با ایجاد تعادل وضعیت

در هفته به آشنا سازی با تردمیل پرداختند ،این حیوانات پس

اکسیداسیون و احیا در بهبود عملكرد مغزی نقش دارد؛

از آشنایي با نحوۀ فعالیت روی نوارگردان به  2گروه تقسیم

بهطوریکه مقاومت علیه استرس اکسایشي را افزایش ميدهد

شدند که عبارت هستند از)5 :گروه کنترل سالم )4گروه

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهيد صدوقی یزد
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است ( .)54تحقیقات جدید نشان داده که هستههای قاعدهای

ورزشي زندهماندن سلولهای عصبي را افزایش ميدهد و
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دانشگاه
دختر
چاقی در
… جراحي
ایرانو یا
هایدارو
تجویز
شامل
دانشجویان ها
عمده درمان
شيوعطلبد.
هم مي

و بهبود استرس اکسایشي را تسریع ميکند ( .)55تمرین

سعيد مرادی و همکاران

تمرین تناوبي +بیماری .همچنین آزمودنيها قبل از گروهبندی

مقاومت حیوان ثبت شد .حداکثر زمان مورد بررسي برای هر

با استفاده از ترازوی دیجیتال وزنکشي شدند و سعي شد تا

حیوان در این آزمون  244ثانیه در نظر گرفته ميشود .این

میانگین وزن بین گروههای مختلف ( 244-454گرم) تا حد

آزمایش سه بار تكرار شد و فاصله بین تكرارها  24دقیقه بود و

ممكن به هم نزدیک باشد.

میانگین آنها گرفته شد (.)56

بیماری پارکینسون بهوسیله تزریق رزرپین با دوز 5

با بكارگیری مدل تست فرمالین (تزریق  64میكرولیتر

میليگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن طي دو روز متوالي

محلول فرمالین %4/5به زیر پوست کف پای راست حیوان)،

بهصورت درون صفاقي ایجاد شد .جهت آماده سازی رزرپین به

پاسخ به درد در گروه ها بهمدت  64دقیقه مورد بررسي قرار

ترتیب ذیل عمل شد ،ابتدا مقدار مورد نظر از رزرپین در 4/42

گرفت .نحوه نمره دهي به رفتار درد بدین صورت بود که-4( :

میليلیتر محلول اسید استیک گالسیال حل و سپس محلول با

نگه داشتن وزن بهطور مساوی روی دو پا5 ،۔ لنگش هنگام راه

استفاده از آب مقطر به حجم رسانده شد و بر اساس وزن به

رفتن یا گذاشتن ناخن به کف -4 ،باال نگه داشتن پنجه تزریق

هر موش تزریق شد ( .)56الزم به ذکر است محلولي که جهت

شده و  -2گاز گرفتن یا لیسیدن پنجه تزریق شده (.)51

رقیق سازی رزپین استفاده شد به گروههای سالم نیز به

مشاهده رفتار درد هر 55ثانیه و در کل بهمدت یک ساعت

صورت درون صفاقي تزریق شد.

پس از تزریق فرمالین انجام و اطالعات بهدست آمده برای هر
موش بهطور میانگین محاسبه شد.

روش بررسی القای بيماری

الف) برای تأیید القای پارکینسون در موشها ،آزمایشهای زیر

برنامه تمرین تداومی

انجام گرفت :از آزمون چرخشي با فاصله دو هفته پس از تزریق

(جدول  )5برنامه تمرین تداومي به مدت  6هفته و هر

رزپین استفاده شد .در این آزمون ،موش از محدوده  4سانتیمتری

هفته  5جلسه (تمام روز های هفته بجز سه شنبه و جمعه)

محل اتصال دم با بدن ،گرفته شده و به باال آورده ميشود؛ به

انجام شد ،برنامه تمرین هوازی تداومي به این صورت بود که

طوریکه بیني حیوان  4سانتیمتر باالی سطح اتّكا قرار گیرد و در

سرعت برنامة تمریني در هفته های اول از  54متر در دقیقه

صورتيکه نتواند تعادلش را حفظ کند ،و به طرفین چرخش کند

آغاز شد .از هفتة دوم تا ششم ،سرعت تمرین هفته ای  4متر

نشانه پارکینسوني شدن موش ها تلقي ميگردد ( .)57ب) بررسي

در دقیقه افزایش یافت به گونه ای که در هفته آخر به  44متر

تعادل آزمودنيها با استفاده از آزمون تعادلي روتارود و مقایسه

در دقیقه رسید .مدت تمرین در گروه تداومي از هفتة اول تا

گروههای سالم و بیمار ،برای ارزیابي فعالیت تعادلي توسط این

ششم ،روزانه طوری افزایش یافت که در آن مدت فعالیت از

دستگاه ،ابتدا به هر حیوان دوبار فرصت برای عادت کردن و

 55دقیقه در روز اول به  24دقیقه در هفتة ششم رسید (.)44

تطابق با دستگاه داده شد ،حیوان روی میله افقي چرخنده که

برنامه تمرین تناوبي (جدول :)4برنامه تمرین تناوبي با شدت

سرعت حرکت آن متغیر است به قطر  2سانتیمتر با سرعت اولیه

متوسط نیز به مدت  6هفته و هر هفته  5جلسه انجام شد

 5دور در دقیقه قرار گرفت و سپس سرعت چرخش میله در طي

برنامه تمرین هوازی تناوبي به این صورت بود که سرعت برنامة

مدت  244ثانیه ( 5دقیقه) به تدریج تا  45دور در دقیقه افزایش

تمریني در هفتههای اول از  54متر در دقیقه آغاز شد .از هفتة

یافت مالك اصلي برای تعادل در همه گروهها سرعت  45دور در

دوم تا ششم ،سرعت تمرین هفته ای  4متر در دقیقه افزایش

دقیقه بود .زمان حفظ تعادل و باقيماندن روی میله ،برای هر

یافت به گونهای که در هفته آخر به  44متر در دقیقه رسید.

حیوان ثبت شد .مدت زماني را که حیوان بتواند تعادل خود را

مدت تمرین در گروه تناوبي از هفتة اول تا ششم ،روزانه
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روش بررسی حس درد

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i3.3747

کنترل پارکینسون  )2گروه تمرین تداومي+بیماری )2گروه

حفظ و در مقابل حرکت گردونه مقاومت کند ،بهعنوان زمان

تاثير تمرین بر نيتریک اکساید و حس درد بيماران پارکينسون

مدت زمان مشخص شده تمرین را در هفته نخست در دو

نرمافزار  SPSS version 22و برای ترسیم نمودار از نرمافزار

نوبت در هفتههای دوم تا چهارم در چهار نوبت و در هفتههای

 Excelاستفاده شد .هم چنین سطح معنيداری برای تمام

پنجم تا ششم در شش نوبت اجرا کردند ( .)44فواصل

روشهای آماری در سطح احتمال ( )P > 4/45برای تعیین

استراحتي بین نوبتهای تمریني به صورت یک به یک چهارم

توزیع طبیعي دادهها از آزمون شایپیرو-ویلک در سطح

(برای مثال هر  2دقیقه تمرین  5دقیقه استراحت فعال)

معنيداری ( )p ≤ 4/45استفاده شد .همچنین برای تجزیه و

بهصورت دویدن فعال و با سرعت  2متر بر دقیقه در نظرگرفته

تحلیل آماری از روش تحلیل واریانس یک راهه و آزمونها

شد .هر دو گروه تمریني در ابتدای هر جلسة تمریني به مدت

تعقیبي  LSDاستفاده شد.

 2دقیقه با سرعت  5متر در دقیقه بهمنظور گرم کردن ،دویدند

مالحظات اخالقی

و سپس برای رسیدن به سرعت مورد نظر به ازای هر دقیقه4 ،

پروپوزال این تحقیق توسط دانشگاه شهید چمران اهواز
تایید شده است (کد اخالق ) EE/97.24.3.70013/scu.ac.ir
نتایج

متر در دقیقه به سرعت نوار گردان افزوده شد ،و در پایان
تمرین نیز مدت  2دقیقه با سرعت  5متر در دقیقه به منظور
سرد کردن ،دویدند.

نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه نشان داد در متغیر

روش بافتبرداری

 NOبین گروههای پژوهش اختالف معنيداری وجود دارد

ابتدا ،موش ها با ترکیب کتامین و زایالزین به ترتیب با دوز

( .)df=5( ،)F=2/47( ،) p ≤4/44نتایج آزمون تعقیبي

LSD

 544و  54میليگرم در هر کیلوگرم بیهوش شدند .سپس ،با

نشان داد (جدول )2گروه کنترل پارکینسون افزایش

جدا کردن کل مغز و خارج کردن آن از کاسة جمجمه،

معنيداری نسبت به گروه کنترل سالم ( ،)p ≤4/444تمرین

هیپوکمپ مغز از سایر قسمتهای مختلف مغز جدا شد و

تداومي  +بیماری ( ،)p ≤4/426و تمرین تناوبي  +بیماری

بالفاصله در یخچال مخصوص در دمای  – 74درجه نگهداری

( )p ≤4/44نشان داد .که نشان داده شد دو نوع تمرین انجام

شد .همچنین ،بافت با استفاده از بافر ریپا ( )RIPAهموژن

شده باعث کاهش معنيداری در این متغیر ميشود .همچنین

شد ،برای هموژن کردن بافت ،چهار الي پنج برابر وزن نمونه ها

نشان داده شد بین دو گروه تمریني اختالف معنيداری وجود

بافر لیز کننده ریخته شد و با هموژنایزر دور  2444به مدت

ندارد (.)p ≤4/66

چهار زمان 24ثانیهای با فاصله زماني  5دقیقه همگون شدند.

نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه نشان داد در متغیر

سپس بافت هموژن شده به مدت  54دقیقه در دمای  +2درجه

درد بین گروه های پژوهش اختالف معنيداری وجود دارد

سانتیگراد و در دور  55444سانتریفیوژ گردید .مایع باالیي

( .)df=2(،)F=47/54( ،)p ≤4/45نتایج آزمون تعقیبي

حاصل از سانتریفیوژ به یک تیوب جدید منتقل و سپس تا زمان

نشان داد (جدول )2گروه کنترل پارکینسون افزایش درد

انجام کار در فریزر  -44نگهداری گردید .پس از هموژنایز و

معنيداری نسبت به گروه کنترل سالم ( )p ≤4/445دارد.

سانتریفیوژ ،نمونه ها به روش االیزا و با دستگاه دستگاه

همچنین نشان داده شد دو نوع تمرین تداومي ،و تمرین

االیزاریدر اسپكتروفتومتر اندازه گیری شدند ،که نیتریک

تناوبي باعث کاهش میزان احساس درد ميشود (،)p ≤4/445

اکساید با استفاده از کیت اندازه گیری شرکت زلبایو ساخت

که نشان داده شد بین دو گروه تمریني اختالف معنيداری

کشور آلمان (با شماره سریال ( )ZB-A819128و با حساسیت

وجود ندارد (.)p ≤4/42

( )5.01 ng/Lاندازهگیری شد.
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روز اول به  24دقیقه در هفتة ششم رسید .گروه تمرین تناوبي
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دانشگاههای
دانشجویان
شيوع چاقی
ایران…55دقیقه در
فعالیت از
دخترمدت
در آن
افزایشدریافت که
طوری

تجزیه و تحليل آماری

سعيد مرادی و همکاران

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i3.3747

جدول :5برنامه تمرین تداومي گروه های پژوهش
مدت تمرین(دقيقه)

سرعت تمرین(متر بر دقيقه)

هفته

اول

55

54

دوم

44

54

سوم
چهارم
پنجم
ششم

45
24
25
24

52
56
56
44

هفته

مدت تمرین(دقيقه)

سرعت تمرین(متر بر دقيقه)

نوع استراحت

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم

4*7/5
2*5
2*6/45
2 * 7/5
6 * 5/62
6 * 6/66

54
54
52
56
56
44

فعال
فعال
فعال
فعال
فعال
فعال

جدول  :2نتایج آزمون تعقیبي  LSDبرای متغیر NO
گروه الف

کنترل پارکینسون
تداومي +پارکینسون

گروه ب

اختالف ميانگين

سطح معنیداری

کنترل سالم
تداومي+پارکینسون
تناوبي  +پارکینسون
تناوبي  +پارکینسون

1/76
5/65
6/72
5/41

*4/444
*4/426
*4/444
4/66

*سطح معنيداری p≥5/50

جدول :2نتایج آزمون تعقیبي  LSDبرای متغیر درد
گروه الف

کنترل پارکینسون
تداومي +پارکینسون

گروه ب

اختالف ميانگين

سطح معنیداری

کنترل سالم
تداومي+پارکینسون
تناوبي  +پارکینسون
تناوبي  +پارکینسون

4/45
5/44
4/75
-4/45

*4/445
*4/445
*4/445
4/42

*سطح معنيداری p≥5/50

همچنین نشان داده شد بین دو نوع تمرین تداومي و تناوبي

بحث

تفاوت معنيداری در بهبود نیتریک اکساید وجود ندارد .استرس

بهطور کلي مهمترین نتیجه این تحقیق نشان داد که بیماری

اکسیداتیو سبب القای آسیب اکسیداتیو در هیپوکمپ و

پارکینسون باعث افزایش سطوح نیتریک اکساید در گروههای

سلولهای هرمي ميگردد .از طرفي ،سلول های فعال مغزی در

مبتال به بیماری ميشود  ،که نشان داده شد تمرینات ورزشي

ریسک مشخصي از خطر آسیب دیدگي توسط رادیكال های آزاد

سطوح نیتریک اکساید را بهطور معنيداری کاهش داد.
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جدول :4برنامه تمرین تناوبي گروه های پژوهش

تاثير تمرین بر نيتریک اکساید و حس درد بيماران پارکينسون

اسید چرب غیر اشباع ميباشد که هدفهای بالقوه ای برای

منظم اثرات مفید بر مغز داشته ،از جمله حفاظت نوروني و بهبود

پراکسیداسیون لیپیدی ميباشد .تجمع محصوالت نهایي

حافظه فضایي در حیوانات آزمایشگاهي ( .)45نتایج تحقیق

پراکسیداسیون لیپیدی نیز مي تواند در نقایص شناختي دخیل

حاضر با نتایج تحقیق الجراح و همكاران ( )4452همسو

باشند ( )45مطالعه چندین بیماری پیشنهاد ميکند که نیتریک

ميباشد این محققین در تحقیق خود نشان دادند تمرینات

اکساید ممكن است در انواع بیماری های انحطاط عصبي و

استقامتي باعث تنظیم مجدد سطوح نیتریک اکساید در بیماران

التهاب درگیر شود .افزایش غلظتي از نیتریک اکساید در سیستم

پارکینسوني ميشود ( .)7همچنین تحقیقات دیگری از جمله

عصبي مرکزی معموالً منجر به افزایش در ایزوفرمهایي از

هوشمندی و همكاران ( ،)5212زاروس و همكاران ()4441

نیتریک اکساید سنتاز القایي (که معموالً توسط التهاب سلولي

نشان دادند ( )47،46تمرینات ورزشي هوازی باعث کاهش

تولید مي گردد) ميشود ( .)44سطوح بیش از حد  NOدر مغز

سطوح نیتریک اکساید افراد ميشود .مكانیسم دقیق کاهش

با آسیب بافتي ناشي از ایسكمي مغزی و سایر فرآیندهای

 NOاز طریق فعالیت بدني مشخص نیست اما در توجیه این

تحلیل عصبي مرتبط است ( .)42از آنجا که  NOهم در اعصاب

کاهش دو دلیل را ميتوان بیان کرد .دلیل اول :در برخي از

مرکزی و هم در اعصاب محیطي از طریق تغییر شكل آرژنین به

بررسيها ،اختالل تنظیم سایتوکین ها در بیماران نورودژنراتیو

سیترولین توسط  NOSتولید ميشود ،روشي که سرکوب کننده

گزارش شده است .این اختالل موجب افزایش سایتوکینهای

تولید محصوالت  NOاز طریق مهار  nNOSباشد ،ميتواند به

پیشالتهابي و در مقابل کاهش سایتوکینهای ضدالتهابي

عنوان درماني امیدوار کننده برای برخي از انواع بیماریهای

ميشود ( )46با توجه به نقشي که سایتوکینهای پیشالتهابي

عصبي مورد استفاده قرار گیرد ( )42بنابراین ،فعالیت ورزشي

در افزایش  NOدارند ( )41و همچنین با نظر به این نكته که

منظم به عنوان یک روش شناخته شده جهت جلوگیری از

ورزش دارای اثرات ضد التهابي ميباشد ( )24و ميتواند اثرات

بیماریهای نورودژنراتیو وابسته به سن نشان داده شده است.

ضدالتهابي خود را از طریق کاهش سایتوکین های پیشالتهابي

درواقع ،تمرینهای ورزشي بسته به شدت ،مدت و نوع تمرین

از جمله ( ،)interleukin( IL-56-6-57

Tumornecrosis

ورزشي و تأثیر آن بر شاخصهای فشار اکسایشي و نروتروفیني

 IL-1β ،TNF-α)factorو  )46( IFN-γو افزایش

متفاوت ميباشند دراینراستا باید این نكته را درنظر گرفت که

سایتوکینهای ضدالتهابي از جمله  IL-54و  IL -2اعمال کند،

در هنگام ورزش شدید ،مصرف اکسیژن در بدن حدود هشت تا

بنابراین این احتمال وجود دارد که فعالیت ورزشي از طریق

 54برابر افزایش ميیابد؛ بههمیندلیل ،با افزایش تولید

کاهش سایتوکینهای پیشالتهابي و افزایش سایتوکینهای

رادیكالهای آزاد اکسیژن بهعلت افزایش مصرف اکسیژن ممكن

ضدالتهابي موجب کاهش  NOشده باشد .دلیل دوم :در بیماران

است ظرفیت دفاع آنتياکسیداني بدن تضعیف شود؛ بنابراین،

نورودژنراتیو به دلیل اختالل در سیستم دفاع آنتياکسیداني

ورزش حاد و شدید موجب افزایش استرس اکسیداتیو ميشود،

تولید رادیكالهای آزاد از جمله  NOافزایش ميیابد ()25

اما ورزش منظم و متوسط ازطریق افزایش دفاع آنتياکسیداني

سیستم دفاع آنتياکسیداني ،ترکیبات اکسایشي را قبل از

موجب کاهش استرس اکسیداتیو خواهد شد بنابراین در این

آسیب به مولكولهای مختلف خنثي ميکند .در این بیماران

تحقیق جهت استفاده از استراحت های بین تمرینات تناوبي

فعالیت آنزیمهای آنتياکسیداني کاهش ميیابد .تضعیف

جهت جلوگیری از افزایش بیش از حد اکسیژن و در پي آن

سیستم دفاع آنتي اکسیداني در سیستم عصبي مرکزی بیماران

افزایش احتمالي رادیكال های آزاد اکسیژن و مقایسه با

ممكن است آنها را نسبت به اثرات رادیكالهای آزاد آسیب
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تمرینات تداومي از این دو روش تمرین هوازی با شدت متوسط

سعيد مرادی و همکاران

سدی در برابر استرس اکسیداتیو است ،بنابراین تحقیقات بیشتر

وجود دارد که ورزش ميتواند با افزایش عوامل عصبي مغزی،

درباره ی  ،NOسایر رادیكالهای آزاد و آنتياکسیدانها در

استحكام سیناپسي و آنژیوژنز و همچنین تحریک نوروژنز و

آینده ضرورت دارد .اگرچه گزارش شده است که درد یكي از

بهبود متابولیسم و پاسخ ایمني باعث تقویت عصبي و ترمیم

نگرانکنندهترین عالئم در افراد مبتال به پارکینسون است ،اما

عصبي شود ( .)25جالب است که توی و همكاران ( )4452در

شناخت و مدیریت درد در اقدامات بالیني توجه کمي را نشان

یک مدل جوندگان پارکینسوني نشان دادند ،دویدن تردمیل

ميدهد ( )22این ممكن است بهدلیل ماهیت پیچیده درد و

منجر به واژگوني این ریزش ستون فقرات دندریتیک ميشود

نوروفیزیولوژی ضعیف آن و همچنین کمبود آزمایشات ارزیابي

( .)21بنابراین  ،تغییرات دندریتیک ناشي از ورزش یافت شده

مداخالت احتمالي برای مدیریت درد در پارکینسون باشد .در

در مدل جوندگان پارکینسون شواهد اولیه را ارائه ميدهد که

نتیجه ،درمان و مدیریت فعلي درد در مبتالیان به پارکینسون

ورزش ميتواند از طریق مكانیسمهای نوروپالستیک بر درد در

عمدتاً مبتني بر نظر متخصص و تجربه بالیني است .داروها  ،از

افراد مبتال به  PDتأثیر بگذارد ( .)24آلن و همكاران ()4455

جمله عوامل دوپامینرژیک و مسكنهای معمولي ،ممكن است

در مطالعهای شرح ميدهد که تأثیر بالقوه ورزش بر روی

به کاهش درد کمک کنند .عالوه بر این  ،ورزش اغلب به عنوان

فرآیندهای پاتوفیزیولوژیک مربوط به درد موجود در

(.)22

پارکینسون است .شواهد جدید از مطالعات حیواني و انساني

لذا تحقیق حاضر به بررسي دو روش تمریني هوازی بر درد القا

نشان ميدهد که ورزش با افزایش عوامل عصبي مغزی،

شده با فرمالین پرداخته است که نتایج تحقیق حاضر نشان داد

استحكام سیناپسي و رگزایي و همچنین تحریک نوروژنز و

القای بیماری پارکینسون باعث افزایش احساس درد در

بهبود متابولیسم و پاسخ ایمني ميتواند به سلول های عصبي

آزمودنيها ميشود که نشان داده شد انجام  6هفته تمرینات

و ترمیم عصب کمک کند ( .)25این تغییرات ممكن است در

تداومي و تناوبي باعث کاهش این احساس درد در بین

بهبود پردازش مرکزی درد مفید باشد .همچنین شواهدی

گروههای تجربي مورد مطالعه ميشود .درد عالمت غیر حرکتي

وجود دارد که ورزش ميتواند هر دو مسیر مهار کننده درد

است که در  ٪65از بیماران مبتال به بیماری پارکینسون وجود

دوپامینرژیک و غیر دوپامینرژیک را فعال کند ،که نشان

دارد ،اما اغلب درمان نميشود ( .)25این درد به احتمال زیاد

ميدهد که ورزش ممكن است به تعدیل حس درد در

تحت تأثیر بسیاری از عوامل ،از جمله روند بیماری ،اختالالت

پارکینسون کمک کند .در حالي که داده های بالیني در مورد

پارکینسون و همچنین شرایط درد عضالني اسكلتي و یا

اثرات ورزش برای تسكین درد در مبتالیان به پارکینسون کم

نوروپاتیک است ( .)26ورزش بهعنوان یكي از مؤلفههای

است ،به طور محدود دستورالعملهای اولیه برای تجویز

برنامههای مدیریت درد در نظر گرفته ميشود .با این حال،

ورزش برای مدیریت درد در پارکینسون ارائه شده است و لذا

تأثیر ورزش بر درد در این بیماران بهطور دقیق مشخص نیست.

از آنجا که درد در مبتالیان به پارکینسون با اختالل در خواب،

شواهد در حال ظهور نشان ميدهد که ورزش ممكن است

افسردگي و کاهش کیفیت زندگي همراه است ( ،)24انجام

باعث تقویت نوروپالستیسیته شود (یعني تشكیل مجدد

تحقیقات بیشتر برای بهبود و درمان این عارضه احساس

آناتومیک ،فیزیولوژیک و عملكرد مجدد مغز) در پاسخ به تغییر

ميشود .به طور کلي در مورد تفاوتهای دو مدل تمریني نتایج

یكي از مؤلفههای یک برنامه کنترل درد توصیه ميشود
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 Eدر بیماران نورودژنراتیو مشاهده شده است ( .)24اسیداوریک

بافت عصبي آسیب دیده) ( .)26شواهدی از مطالعات حیواني
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پذیر کند ( .)24کمبود دو آنتياکسیدان اسید اوریک و ویتامین

در محیط یا رفتار ( ،)27و ترمیم عصبي (یعني بازسازی
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تاثير تمرین بر نيتریک اکساید و حس درد بيماران پارکينسون

… ایران
دانشگاههای
شيوع چاقی
شده در این
بررسي
دختردو متغیر
دانشجویان در
تحقیقدر نشان داد
این

سطوح نیتریک اکساید و حس درد ميشود که بین دو روش
.تمرین تداومي و تناوبي اختالف معنيداری مشاهده نشد
سپاسگزاری

تحقیق بین دو مدل تمریني تفاوت معنيداری وجود ندارد
این عدم تفاوت مي تواند به علت استفاده از شدت یكسان در
.دو نوع تمرینات باشد

بدین وسیله از تمامي همكاریهای دانشكده تربیت بدني و
دانشكده دامپزشكي دانشگاه شهید چمران اهواز که ما را در

نتيجهگيری

،انجام این پژوهش یاری نمودند کمال تشكر و قدر داني را دارم

بهطور خالصه نتایج پژوهش حاضر نشان ميدهد که القای

 مصوب دانشگاه،این مطالعه حاصل پایاننامه کارشناسيارشد

بیماری پارکینسون باعث افزایش سطوح نیتریک اکساید و حس

. ميباشد1724655 شهید چمران اهواز با کد

درد در بیماران پارکینسوني ميشود که نتایج تحقیق حاضر

. اداره ورزش و جوانان استان خوزستان:حامي مالي

نشان داد انجام تمرینات هوازی تداومي و تناوبي باعث کاهش

. وجود ندارد:تعارض در منافع
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Comparison of Nitric Oxide Changes in Hippocampal Tissue and Pain
Sensation in Male Rats Parkinson's Model Following 6 Weeks of
Continuous and Intermittent Training
Saeid Moradi*1, Abdol Hamid Habibi2, Mohammad Reza Tabande3, Saeid Shakerian4

Original Article
Introduction: Despite the beneficial roles of nitric oxide, its excessive synthesis causes neurodegenerative
diseases. Therefore, the aim of the present study was to compare the nitric oxide changes in the hippocampal
tissue and the pain sensation of male Parkinson's rats after 6 weeks of continuous and interval training.
Methods: In this experimental study, 24 Wistar male rats were used. Rats were treated with Parkinson's
using reserpine, and then divided into four groups (n=6). Aerobic exercise was performed for 6 weeks and 5
sessions per week. The duration of training increased from the first to the sixth week, it increased from 15
minutes on the first day to 40 minutes in the sixth week. The interval group performed the specified duration
of the exercise twice in the first week, four times in the second to fourth weeks, and six times in the fifth to
sixth weeks. At the end of 6 weeks, pain sensation was measured using formalin test and then rats were
sacrificed. The tissue of the hippocampus was separated, and nitric oxide was measured using the ELISA
method and special kits. The results were analyzed using one-way analysis of variance and LSD follow-up.
Results:The results showed that Parkinson's disease increased nitric oxide levels (p ≤0.05). Continuous and
interval aerobic exercise reduced nitric oxide (p ≤0.05). There was no significant difference between the two
training groups (p ≤0.68). In addition, Parkinson's control group showed a significant increase in pain
compared to the control group (p ≤0.01). Two types of exercise reduced pain (p ≤0.05), but there was no
significant difference between the two groups (p≤0.23).
Conclusion:According to the findings of this study, continuous and periodic aerobic exercise reduced nitric
oxide levels and pain in the rats of the Parkinson's model.
Keywords:Parkinson's, Nitric Oxide, Continuous Training, Interval Training, Pain.
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