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مقاله پژوهشی

تأثیر یک دوره فعالیت بدنی بر میزان نوروتروفیک مشتق از آستروسیت
مزانسفال جسم مخطط رت های نر صحرایی ابتالء شده به پارکینسون
مصطفی چراغیان ،ضیاء فالح محمدی* ،امیر نژاد وزیری چتر رودی
گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه مازندران ،مازندران ،ایران.
تاریخ پذیرش94/12/11 :

تاریخ دریافت94/4/11 :

چکیده:
زمينه و هدف :با توجه به نتایج تحقيقات پيشين و تأثير تمرین اختياری روی فاکتورهای نروتروفيک در درمان
بيماری پارکينسون ،هدف از انجام پژوهش بررسی تغييرات سطح  MANFجسم مخطط موش های صحرایی نر در
معرض سم عصبی تزریقی توسط جراحی استریوتاکسی به دنبال  4هفته دویدن روی نوار گردان بود.
روش بررسی 24 :سر موش صحرایی نر به  4گروه شم ،کنترل پارکينسون ،کنترل سالم و تمرین پارکينسون
تقسيم شدند .گروه تمرین به مدت  4هفته  5روز در هفته و روزانه  2جلسه  15دقيقهای که حداقل  1ساعت از
هم فاصله داشتند ،با سرعت  15متر بر دقيقه تمرین انجام دادند .تزریق محلول  -6هيدروکسی دوپامين
( )6-OHDAبه داخل جسم مخطط مغز با هدف توليد مدل تجربی پارکينسون صورت گرفت 3 .هفته پس از
تزریق  -6هيدروکسی ،تست چرخشی آپومورفين برای تأیيد پارکينسونی شدن موشها انجام شد .سطوح MANF
جسم مخطط با روش اليزا اندازهگيری گردید .دادهها به روش آناليز واریانس یک طرفه و آزمون تعقيبی توکی
تجزیه و تحليل شد.
یافته ها :یافته ها نشان داد سطح  MANFجسم مخطط در گروه کنترل پارکينسون ( 26/91±9پيکوگرم بر
ميلیگرم) نسبت به گروه کنترل سالم ( 45/22±2پيکوگرم بر ميلیگرم) تفاوت معنی داری دارد ()P≤0/05؛
همچنين سطح  MANFجسم مخطط در گروه تمرین پارکينسون ( 29/35±2پيکوگرم بر ميلیگرم) نسبت به گروه
کنترل پارکينسون ( 26/91±9پيکوگرم بر ميلیگرم) افزایش داشت ،اما تفاوت آن معنیدار نبود (.)P=0/997
نتيجه گيری :نتيجه این پژوهش نشان داد که اجرای برنامه دویدن روی نوارگردان با مشخصات مطالعه حاضر
سبب افزایش سطح  MANFجسم مخطط نمی شود و بنابراین نمی توان با قاطعيت نقش حفاظت نرونی برای این
پروتکل تمرینی قائل شد و نياز به تحقيقات بيشتری می باشد.
واژه های کليدی :تمرین هوازی -6 ،MANF ،هيدروکسی دوپامين ،پارکينسون.

مقدمه:
نهای
عاملهای نوروتروفیک ( )NTFsپروتئی 


توانایی زندهماندندارندواحتماالًدرنورونهاکمبود

رندههای ویژه
هستندکهبهواسطهفعالکردنگی 

ترشحی 

حمایت تغذیهای (تروفیک) باعث آپوپتوز و مرگ

برروی سطحسلولنورونی اثراتتروفیک (تغذیهای)

).عالوهبراثراتبهبودبقاء،عاملهای

یشود(2
سلولیم 

یکنند(.)1طبقفرضیهاولیهعاملنوروتروفیک،
تولیدم 

نوروتروفیک رشد نورونها ،تمایز نورونها ،حفظ و

محدودمولکولهایتروفیک

بافتهایهدفدرمقادیر


اتصاالتوشکلپذیری بلوغعصبی راباعث

نگهداری 

کهبهصورت
فقطنورونهایی  

یکنند وبنابراین 
تولید م 

یشوند ( .)3عاملهای نوروتروفیک براساس
م 

یکنند،
موافق با سلولهای هدفشان سیناپس برقرار م 

عملکردهای متفاوت خودبه  4گروه یا خانواده تقسیم

*

نویسنده مسئول :مازندران -دانشگاه مازندران -گروه فیزیولوژی ورزشی -تلفنE-mail: ziafalm@yahoo.com ،09125259635:
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تأثیر فعالیت بدنی بر میزان نوروتروفیک

میشوند شامل  .1نروتروفینها .2 ،سیتوکینزهای

بهطور فزاینده
این راستا محققین بیان کردند تمرین  

نوروپویتیک  .3عاملهای نوروتروفیک مشتق شده از

باعثافزایش بقاومقاومتدربرابرآسیبهای مغزی و

سلولهای گلیال ( )GDNFو  .4عامل نوروتروفیک

افزایش رشد عصبی هیپوکامپ میشود ( .)8تمرین

دوپامین مغزی ()CDNFوعاملنوروتروفیک مشتقاز

یدهد
زندهماندنسلولهایعصبیراافزایشم 

ورزشی،

آستروسیتمزانسفال()MANFکهاخیراًنشاندادهشده

و برقراری عملکردهای مغز را بعد از آسیب تسهیل

است ،دارای فعالیت محافظتنورونی میباشند ( .)4در

یکند ( .)10در یک مطالعه مشخص شد تمرین
م 

عاملهای خانواده،CDNF/MANFازاهمیت
این میان  

یتواند با جلوگیری از کاهش  MANFدر
اختیاری م 

ژهای برخوردار هستند MANF .و  CDNFمانند
وی 

ساقه مغز موش های پارکینسونی باعث محافظت

 GDNFدارای خاصیت حفاظتنورونی درمقابلآثار

نورونی  در برابر استرس ناشی از تزریق درون بطنی 

سمی  -6هیدروکسی دوپامین هستند و همچنین حیات

 -6هیدروکسی دوپامین شود و نقش حفاظتی از این

یدهند(.)5
نورونهایگانگلیونریشهپشتیراافزایشم 


سلول  ها در برابر بیماری پارکینسون دارد ( .)11با

نشانداده شدهاست MANFبهصورتانتخابی ازحیات

توجهبهاین کهکانوناصلی تولید بیماری پارکینسون

یکنند که
نورونهای دوپامینرژیک نیگرال حمایت م 


سلولهای جسم سیاه وجسممخططمی باشندوبادر

ممکن است به دلیل حفظ بیان پایدار تیروزین

نظر گرفتن آثار نسبتاً متفاوت تمرینات اختیاری و

)درنورونهایدوپامینرژیکباشد(.)1

هیدروکسیالز(TH

اجباری روی سلول های دستگاه عصبی مرکزی ،این

نورونهای مربوط

 MANFیک عاملحفظ کنندهبرای 

سوالمطرحمی شودکهآیا اجرای یک دورهورزش

به قسمت میانی مغز است که با اضافه شدنترکیبی از

اجباری دویدن روی  نوارگردانباشدتمتوسطپیش

کشت،مانعازالقاءمرگسلولها

این پروتئین بهمحیط 

از القای مدل تجربی پارکینسون می تواند موجب

یشود .فعالیت حیات بخشی
در شرایط آزمایش م 

پیشگیری از کاهش  MANFیا حتی افزایش آن در

نورونهای دوپامینی قابل مشاهده 

 MANFبر روی 

سلول های جسم مخطط شود؟ از طرف دیگر

است ( .)4در موشهای پارکینسونی شده توسط 

دانشمندان علوم تندرستی به دنبال کشف راه های

 -6هیدروکسی دوپامین که به جسم مخطط آنها

درمانی کم هزینه و دارای عوارض جانبی کمتر برای

MANFتزریقشدهبود،نورونهایدوپامینرژیکجسم

بیماری پارکینسون میباشند .درنتیجه ورزشبهعنوان

سیاه درمقابلتخریب نورونی محافظتشدندMANF.

یک ابزارپیشگیری ودرمانی درمحورتوجهاتقرار

میتواند باعث ترمیم عملکرد دوپامینرژیکی در جسم

گرفته است .در این راستا هدف از پژوهش حاضر

یتواند یک
مخطط شود ( .)6از سوی دیگر ،ورزش م 

یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا  4هفته تمرین

توسعهدرمانهایمحافظتیو

رویکردکامالًمنطقیبرای

روی نوارگردان روی سطح  MANFجسم مخطط

عصبی برای بیماری پارکینسون باشد .در حال حاضر

موشهای پارکینسونی شده با القاء سم عصبی 

پزشکان به بیماران خود این روش درمانی را توصیه

-6هیدروکسیدوپامینتأثیرداردیاخیر؟ 

یکنند.در واقعاخیراً تحقیقات بسیار زیادی درمورد
م 

روش بررسی:

بدنانسانوجوددارد کهبهورزشبهعنوانیک فرایند

 24سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار 

یکند ( .)7مطالعات
درمانی برای پارکینسون اشاره م 
حیوانی نشان دادند که ورزشهای روزانه باعث رها

( 12هفته ای) از مرکز انستیتوپاستور آمل تهیه شد.

شدن نوروترنسمیترهای مختلف در مغز مانند دوپامین،

حیوانات پس از انتقال به محیط آزمایشگاه ،به مدت 

نوراپی نفرین وبهخصوص BDNFمی شود (.)9،8در

 1هفته (هفته ی اول) جهت تطابق با محیط جدید در
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قفسههای پلی کربناتشفافدرمحیطیبادمای 20تا

انتهایی بامحلول -6هیدروکسی دوپامین پرگردید.هر

 24درجهسانتیگراد ،رطوبت  %45تا %55ودرشرایط

0/5میکرولیتربهمدت30ثانیهتزریقشد.بعدازتزریق،

 12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی نگهداری

یشد .برای
موش به مدت  1دقیقه ثابت نگه داشته م 

شدند.حیواناتبهطورتصادفیبه 4گروه:کنترلسالم


بررسی اثر تزریق  -6هیدروکسی دوپامین و تأیید این

( 6سر) ،کنترل پارکینسونی ( 6سر) ،گروه تمرین

موشها
موضوع که با تزریق  -6هیدروکسی دوپامین  

پارکینسون ( 6سر) ،شم ( 6سر) تقسیم شدند .در طی

شدهاند 21 ،روز بعد از تزریق رفتار
دچار پارکینسون  

دوره پژوهش نیز حیوانات به غذای ساخت شرکت

چرخشی القاءآپومورفین وآزموناستوانهمورداستفاده

بهپرور(پلت)دسترسیآزادداشتند.ضمناًآبموردنیاز

قرارگرفت.تعدادکلچرخشهای کامل ( 360درجه)

حیوان نیز به صورت آزاد و از طریق بطریهای ویژه 

انجامشدهدرجهتموافقومخالفسمتآسیب دیده

گروه های تمرینی روی
در دسترس قرار داده شد  .

جسممخططدرطی یکدوره 30دقیقهای بااستفاده از

نوارگردان (ساخت دانشکده تربیت بدنی مازندران) به

نوار ویدئویی ضبط و سپس توسط محقق شمارش شد.

پرداختهاند.گروهتمرین 5:روز

مدت 4هفتهبهتمرین 

تعداد چرخشهای سمت آسیب دیده از سمت مخالف

درهفتهوروزانه30دقیقهباسرعت15متربردقیقهتمرین

تفریق شد که بیانگر تعداد چرخش خالص به سمت

انجام دادند ( .)12در ادامه موشهای گروه تمرین

مخالفاست .چرخشبیشتر نشاندهندهشدتضایعه از

پارکینسونوکنترلپارکینسونتحتجراحی قرارگرفتند.

نظر از دست دادن سلولهای دوپامینرژیک است (.)12

مخططموشهابرای ایجاد مدلپارکینسون

تخریب جسم 

بعد از مشخص شدن پارکینسونی شدن موشها ،ابتدا

باتزریق استریوتاکسی محلول -6هیدروکسی دوپامین به

یشد.
منتقلشدهوباترازووزنم 
موشهابهاتاقجراحی 

داخل جسم مخطط مغز صورت گرفت .بدین منظور

بعد ازوزن کشی به موش کتامین و زایالزین با نسبت 

یمتر
کانالبااستفادهازسرنگ 27گیج وباطول 9میل 

( 5میلیلیتر کتامین به  3میلیلیتر زایالزین) بهصورت

یمتر قسمت آهنی
یمتر تنه پالستیکی و  2میل 
( 7میل 

داخل صفاقی ،تزریق گردید؛ سپس به سرعت بافت

یمتر باقیمانده برای سرنگ 30گیج
تزریقی)و 1/5میل 

جسممخططازسایر قسمتهای مختلفمغزجداشد

دندانپزشکی که به سرنگ همیلتون وصل شد ،تعبیه

ودرازتمایع  قرارگرفت.درادامهبعدازهموژنایز

دستآمده برای ایجاد سوراخ و
گردید .مختصات به 

بافت در محلول بافر فسفات سالین با  ،7/4 PHنمونه 

نصورت
انجام تزریق بر اساس اطلس پاکسینوس بدی 

در مدت  20دقیقه با دور  G10000سانتریفیوژ شده 

یمتر جانبی 0/5 ،میلی مترجلویی -عقبی و
است 1 .میل 

و میزان غلظت  MANFجسم مخطط نمونهها 

یمتر عمقی ( .)13حجم و دوز تزریقی محلول
 1/5میل 

بهوسیله کیت آزمایشگاهی شرکت  CUSABIOچین


سمی  -6هیدروکسی دوپامین بهمقدار 250میکروگرم

اندازهگیریشدند .
در این پژوهش با توجه به طبیعی بودن توزیع

در حجم  5میکرولیتر بهازای هرموش بود .برای تهیه
این محلول  20میکروگرم از ماده  -6هیدروکسی

داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف ،

دوپامین با 0/4سیسی سالین ترکیب شد؛ سپسبرای

گروههای
به منظور بررسی تفاوتهای موجود بین  

تزریق محلول آماده شده به داخل جسم مخطط مغز

کطرفه
تجربی و کنترل از آزمون آنالیز واریانس ی 

آزمودنیها از سرنگ  2میکرولیتری استفاده گردید.

استفاده شد؛ همچنین از آزمون تعقیبی توکی در سطح

ترتیب قرارگیری مواد داخل لوله بیرونی سرنگ بدین

معنیداری  P≤0/05برای بررسی تفاوت بین گروهی

ک سومابتدایی با
گونهاستکهازطرفتنهسرنگ،ی 

بهوسیله
استفاده شد .همه تجزیه و تحلیلهای آماری  

ک سوم
سالین ،یک سوم وسط با هوا (حباب) و ی 

نرمافزارSPSSانجامشد .
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یافته ها:
نتایج تستآپومورفین درجدول شماره 1آمده
داده های چرخشی حاصل از گروه های
است  .
پارکینسونی بیان کننده اثر سم عصبی  -6هیدروکسی
دوپامین و در نتیجه بروز بیماری پارکینسون در این
یباشد .
گروههام 

نتیجه حاصل از آزمون تحلیل واریانس
یکطرفه نشان داد ،سطح  MANFجسم مخطط در



گروه کنترل پارکینسون ( 26/91±9پیکوگرم بر

نمودار شماره  :1تغييرات سطح  MANFدر گروه تمرین

میلیگرم)  نسبت به گروه کنترل سالم (45/22±2

پارکينسون ،کنترل پارکينسون،کنترل سالم و شم 

پیکوگرم بر میلیگرم) کاهش معنی داری داشت

* :تفاوت معنی دار با گروه کنترل سالم (.)P=0/001

()P≤0/05؛ همچنین سطح  MANFجسم مخطط در
گروه تمرین پارکینسون ( 29/35±2پیکوگرم بر

بحث:

میلیگرم) نسبتبهگروهکنترلپارکینسون (26/91±9

روش های درمانی گوناگونی برای مقابله با

پیکوگرم بر میلیگرم) افزایش داشت ،اما تفاوت آن

بیماری پارکینسون مورد ارزیابی و استفاده قرار گرفته

معنیدار نبود (نمودار شماره  .)P=0/997( )1نتایج

استکهازجملهآن هاتجویز داروی الدوپامی باشد،

تست چرخشی استوانه به دنیال تزریق آپومورفین در

اما به دلیل عوارض جانبی مصرف این دارو و نیز 

جدول شماره1ارائهشدهاست.نتایج این تستنیز هم

هزینه های گزافناشی ازراهبردهای گوناگوندرمانی،

راستابانتایج اندازه گیری  MANFنشانداد ،بهدنبال

انجام اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از گسترش

القای  -6هیدروکسی دوپامین رفتارچرخشی موشها

بیماری عاقالته تر بوده و هزینه های مالی و روانی

به طور قابل توجهی افزایش یافت که عالمت

اجتماعی کمتری را نیز تحمیل می کنند؛ بنابراین بهتر

پارکینسونی شدن آن ها و تخریب نرون های

است با انجام اقدامات پیشگیری کننده از بروز بیماری

دوپامینرژیک است .از سوی دیگر تیمار پیشگیرانه

پارکینسون جلوگیری کرد.مطالعهحاضربااین فرضکه

دویدن با شدت پایین روی نوارگردان نتوانست اثر

اجرای4هفتهتمریننوارگردانباشدتمتوسطمیتواند

حفاظتی روی اختالل رفتاری آزمودنی ها داشته و از

آثار محافظتی در برابر بیماری پارکینسون داشته باشد،

افزایشچرخشهایپیشگیرینماید .

انجامگردید .



نتیجه این پژوهش نشان داد که ورزش باعث

جدول شماره  :1نتایج تست آپومورفين 
گروه ها

افزایش  MANFدرجسم مخططموشهای پارکینسونی

چرخش در  30دقيقه

نسبت به گروه کنترل پارکینسون میشود ،هر چند این

(ميانگين  ±انحراف معيار)
گروه شم

24/67±9/83

افزایش معنیدارنبود.همان طورکهدرنمودارشماره1

گروه کنترل سالم

5/50±6/71

قابل مشاهده است ،تزریق سم عصبی  -6هیدروکسی

گروه کنترل پارکينسون

*106/20±15/72

دوپامین موجبکاهشسطح MANFجسممخططشد

گروه تمرین پارکينسون

*93/20±18/22

وموجب تفاوتمعنی داری باگروهکنترلسالمشد.از

* :تفاوت معنی دار با گروه کنترل سالم (.)P=0/001

سویدیگر،اجرای4هفتهتمریندویدنروینوارگردان
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باشدتمتوسط،تأثیرحفاظتیدربرابرسمعصبینداشته

درمغزمی شود،بهطورمتفاوتی واکنشنشاندهد.البته

و نتوانسته مانع از کاهش سطح  MANFشود .برخالف

بایدتأکیدشودکههنگاماجرایورزشاختیاریهمچون

نتایج مطالعه حاضر Tajiri ،و همکاران اثر پیشگیری 

چرخگردان،شدتورزشقابلکنترلنیستودرنتیجه

 4هفتهای تمرین روی نوارگردان با سرعت  11متر در

ممکن است آزمودنی با شدت باال یا با شدت کم به

دقیقهو30دقیقهدرروزو5روزدرهفتهبهمدت4هفته

فعالیت بپردازدکهاین امرمی تواندباپاسخهای متفاوتی

بهوسیله تزریق داخلجسم
درمقابلتخریب ایجاد شده  

دربافتمغزهمراهباشد.درهمین راستا،برخالفنتایج

مخططسمتراستراموردمطالعهقراردادند.گروههای

درمطالعهایکهتوسط

مطالعهفالحمحمدیوهمکاران،

تمرینی بازگشت بهتر و سریعتری بعد از آزمون استوانه

Wuوهمکارانانجامشد،اثر2هفتهتمریناختیاریقبل

داشتند و کاهش معنیدار چرخش در مقابل گروه

یساکارید برمیزان محافظتعصبی مورد
ازتزریق لیپوپل 

عالوهعاملهای

یتحرکدرآزمونچرخشیداشتند.به
ب 

بررسی قرار گرفت .این تمرین بهخاطر زمان کوتاه آن

مشتقازمغزدرگروهتمرینکردهافزایشداشت( .)14

نداشت.آنهابیان کردندبرای دستیابی

هیچ اثرمحافظتی 

تحقیقات کمی در مورد تأثیر تمرین بر روی

به فعالیتهای ضد التهابی ،ضد اکسایشی و محافظت

عامل نوروتروفیک  MANFانجام شده است .در یک

عصبی ناشی ازتمرین بدنی باید زمانطوالنی برای برنامه

مطالعه  12هفته فعالیت اختیاری چرخ گردان موجب

تمرینی درنظر گرفتهشود ( .)18ازسوی دیگر درخالل

پیشگیری ازکاهشسطح MANFمخچهموشهای در

ورزش اجباری همچون دویدن روی نوارگردان شدت

معرضسمعصبی  -6هیدروکسی دوپامین شد(.)15در

ورزش می تواند توسط محقق کنترل شود و در نتیجه

مطالعهدیگرنیزتمریناتاختیاریتأثیرحفاظتیازسطوح

واکنشهایمتفاوتینیزقابلانتظارخواهدبود.برایمثال

 MANFساقه مغز موش های پارکینسونی شده با القای

اجرای ورزش با شدت باال می تواند موجب افزایش

سمعصبیداشت(.)11توضیحاحتمالیبرایاینتفاوت

التهابواسترساکسایشی شودکهبهنوبه خودموجب

دریافتههاشایدبهدلیلنوعفعالیتورزشیمورداستفاده

سازگاری های مختلفی در مغز می گردد .یکی از این

باشد .فعالیت ورزشی اختیاری چرخ گردان در میان

سازگاریهاواکنشسلولهایگلیالاستکهبهصورت

الگوهای ورزشی مختلف ،جدا از مزایای بدنی خود،

تولید و ترشح  MANFبه عنوان یک نوروتروفیک 

عملکردشناختیرابهبودبخشیدهوبازتوانیعصبیرابعد

کاهش دهنده التهاب عمل می کند ( .)6با توجهبه این

از آسیب مغزی ،آسانتر میکند ( .)16از آن جایی که

که پروتکل مورد استفاده در مطالعه حاضر از نوع

این نوع ورزش به طور داوطلبانه انجام می شود و 

پیشگیرانه بود و القاء پارکینسون پس از اتمام دوره

هیچ گونه استرس (شامل شوک الکتریکی یا فشار

تمرینات انجام شد ،به نظر می رسد شدت برنامه تمرین

مکانیکی توسط محقق) برای اجرای فعالیت به موش ها

کمترازآستانهالزمبرایتحریکتولیدوترشحMANF

واردنمیشود؛بنابراینعواملالتهابیواسترساکسایشی

جهتحفاظتازنرونهای عصبی دربرابرآثاراسترس

که در ورزش های اجباری همچون دویدن روی

اکسایشی ناشی از-6هیدروکسی دوپامین بودهاست.در

نوارگردان،تولید وافزایش می یابند ،دراین نوعفعالیت

یک مطالعهپیشین مشخصشدکهورزش باشدتباالو

تحریکنمیشوند.ازآنجاییکهMANFنوروتروفیکی

مدت طوالنی الزم است تا یک اثر حفاظتی در برابر

استکهنسبتبهالتهابحساسبودهوبهسرعتبهآن

بیماری پارکینسون ایجاد شود ( .)19دلیل دیگر برای

واکنش نشان می دهد و یا از آن تأثیر می پذیرد ()17؛ 

توضیح تفاوتدریافته هاشاید مربوطبهبخشی ازمغز

در نتیجه ممکن است در پاسخ به تمرینات اجباری که

باشد که اندازه گیری  MANFدر آن اندازه گیری 

موجبافزایشاسترساکسایشیواحتماالًعواملالتهابی

شده است .مغز ارگانی است که با توجه به مرزبندی 
59

مصطفی چراغیان و همکاران

تأثیر فعالیت بدنی بر میزان نوروتروفیک

 سبب،مورداستفادهدرمطالعهحاضرکهازنوعپایینبود

ازسازماندهیویژهایدرهربخش،قسمتهایمختلف

جسممخططنمیشودوMANFپیشگیریازافتسطح

درنتیجه می توانانتظارداشتکهپاسخ.برخورداراست

هیدروکسیدوپامینجلوگیری-6یتواندازآثارسمی
 نم

.هر بخش نیز با بخش های دیگر تفاوت داشته باشد

کند؛ همچنین در برابراختالالترفتاری ناشی ازاین سم

مخچهوساقهمغزبخشهایی هستندکهبههمراهقشرو

 نقش،یتوان گفت
 درنتیجه م.عصبی اثرپیشگیرانه ندارد

هیپوکامپ بیشترین ظرفیت را برای تولید و ترشح

حفاظتیدربرابربیماریپارکینسوننداشت؛بنابراینبرای

شایدامکاناندازهگیریاین.)20(دارامیباشندMANF

نتیجهگیریقاطعانهتردراینرابطهاجرایمطالعاتبیشتر

نوروتروفیک یعنی جسم مخطط روی اختالف نتایج

 .ضروریبهنظرمیرسد

تأثیرگذارباشدکهالبتهتأیید این احتمالنیاز بهمطالعات
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Effect of exercise on Mesencephalic astrocyte derived neurotrophic
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Background and aims: The aim of this study, regarding the results of the previous researches
and the effects of voluntary exercise on neurotrophic factors in treating PD, was to evaluate
changes MANF level of rats` stratum exposed to neurotoxin injected by the stereotaxic surgery
following the four weeks of treadmill running.
Methods: Twenty four rats were divided into four groups: Sham, Parkinson control, Parkinson
exercise, and healthy control. Exercise group exercised for 4 weeks, 5 days per week and 2
15-minute sessions having at least 1 h interval. The purpose of injecting 6-OHDA into the brain
striatum was to create an experimental model of PD. Three weeks after the injection of
6-hydroxydopamine (6-OHDA), Apo morphine rotational test was carried out in order to verify
the rats with Parkinson latest. MANF levels in the striatum were measured by ELISA. Data was
analyzed by one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey post-hoc test.
Results: The findings showed that there is a significant difference in the striatum MANF level of
Parkinson control group (26.91±9 pg/mg) compared to the healthy control group (45.22±2 pg/mg)
(P≤0.05). Furthermore, the striatum MANF level in Parkinson exercise group (29.35±2 pg/mg) had
an increase in comparison with the Parkinson control group (26.91±9 pg/mg), but the difference
was not significant (P=0.997).
Conclusion: This research has shown that performing treadmill running program cannot increase
the MANF level of striatum. Therefore, we cannot decisively consider a neural protective role
for this training protocol and it necessitates further studies.
Keywords: Aerobic Exercise, MANF, 6-hydroxydopamine, Parkinson.
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