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 ده یچک
حاضر،  انجام  از    هدف تمرشش    ريثأت  يبررسپژوهش  تناوب  يتداوم  هاينيهفته  شاخص    ي هواز  يو  بر 

نژاد    نرسر رت    24پژوهش از    نيا  در.  بود  نسونيپارک   به  تالمب  يهارت  و تعادل  پوکمپيه  تام  يدانياکس يآنت

م  ياهفته  12  ستاريو آزمودن  350تا    250وزن    نيانگيبا  شد.  استفاده  رزرپيگرم  از  استفاده  با  به    نيها 

جلسه پنج  هر هفته    وهفته شش  مدت  به   يو تناوب  يتداوم  يهواز  هايني تمر  ، مبتال شدند. سپس  نسونيپارک 

  قه يدق 40آخر به  ةدر هفت نيکه زمان تمر شد اجرا اول ةدر هفت قهير دقد متر  10سرعت   و قه يدق 15و با زمان 

 هايهفته  در  ، اول در دو مرحله  ةدر هفت  يدر گروه تناوب  نيتمر  نيا  .ديرس  قهير دقدمتر    20به    نيو سرعت تمر 

 ، هفته شش    انيپا  در  و  شد   اجرا  مرحله  شش  در  ششم  و  پنجم  هايهفته  در  و  هلحمر  چهار   در   چهارم  تا  دوم

با   از  تعادل  اندازهاستفاده  کتامرت  ، سپس  و  شد  يريگ آزمون روتارود  از  با استفاده  زا  نيها  کشته    نيالزيو 

از آن،  .شدند و شاخص    يهاقسمت  رياز سا  پوکمپيبافت ه  پس    ( TAC)  تام  ي دانياکس يآنتمغز جدا شد 

 .شد  ليوتحلهيتجز  LSD  يبيراهه و آزمون تعقکي  انسيوار  ليبا استفاده از آزمون تحل  جينتا  .شد  يريگ اندازه

  ي دانياکس يآنت  صـ شاخباعث بهبود    يو تناوب  يتداوم  يهواز  نيهفته تمرشش    کهنشان داد    پژوهش  يهاافته ي

  در   ، ن يهمچن  .شوديم  نسونيپارک مبتال به    يهارت   (P ≤ 0.000)  تعادل  و   (P ≤ 0.000)  پوکمپيه  درتام  

(، P ≤ 0.46)  نشد  مشاهده  يدارامعن  تفاوت  تام  ي داني اکسيآنت  شاخص  ري متغ  در  ينيتمر  گروه  دو  نيب  ةسيمقا

  (؛ P ≤ 0.000)  داد  نشان   را   يرشتي ب  ر يثأت  يتداوم  نيتمر  با  سهيقادر م  يتناوب  نيتمر  ، اما در شاخص تعادل 

  پوکمپ يه  ي دانياکس يآنت  ستميسبهبود    يتوان برايم  هانينوع تمر  نياز اکه  گرفت    جه يتوان نتيم  ، نيبنابرا

 استفاده کرد.   مبتال به پارکينسون مارانيو تعادل ب
 

 .تعادل ، يتناوب هايني،تمريتداوم هاينيتمر ، تام  يداني اکسيآنت شاخص  نسون، يپارک  واژگان کلیدی:

 
1. Email: Masoudmoradi173@yahoo.com 

2. Email: Hamidhabibi330@gmail.com 

3. Email: m.tabandeh@scu.ac.ir 

4. Email: sashakeryan@gmail.com 
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 مقدمه 
 شروع اما ،شودیم یشناخت و یحرکت هایاختالل  جاد یا باعث هانورون   بردننیازب  با نسونیپارک  یماریب

 ،نرود  نیازب مخطط جسم ینیدوپام هایانهیپا  از درصد  80 حدود که یزمان تا یحرکت  هایاختالل 

 جسم نام به مغز از گریید بخش به ی انیم مغز  از را یعصب امیپ  نیدوپام(.  1)  ستی ن آشکار چندان

 کهیهنگام  .شودیم  بدن حرکات در تعادل  جاد یا باعث هاامیپ  نی ا انتقال و   دهدیم انتقال مخطط

 زین بدن حرکات کنندةکنترل  مراکز ریسا  ،روندیم  نیازب یانیم  مغز در نیدوپام کنندةترشح هایسلول 

تمرکز   پوکمپیه  برشناخت    یبررس   یبرا  یوانیمطالعات ح  شتریب   ،نیهمچن(.  2)شوند  یم نامنظم

  یریپذرییتغ  ش یاز افزا  یمطالعات شواهد  .است  یریادگی  یبرامهم مغز    اریبس  ةهست  کیکه   اندکرده

ا  ی گوناگون  یها. سازوکاراندکرده  ارائه  را  یار شکنج دندانهد   خصوصهب  پوکمپیدر ه  یعصب   ن یدر 

  یهانیپروتئ  غلظت  شیافزا  نروژنز،  به  توانیم  عوامل  نیا  ةجمل  از  که  است  شده  مطرح  ارتباط

نروژنز   شیاشاره کرد. افزا  یشیمرتبط با استرس اکسا  یهاو مهار ژن  یتیطول دندر  ش یافزا  ،یناپسیس

  بهبود  در  یاصل  مسیتواند مکانیو م  استآثار ورزش در مغز جوندگان    نیترماز مه  یکی  یپوکمپیه

 حرکت درک حس و یعمق حس در نسونیپارک  به  مبتال  مارانیب  .( 3)  باشد  یمغز  یشیاکسا  ستمیس

  ی اتیها حافتادن آن  از ممانعت و نسون یپارک به مبتال مارانیب  در تعادل بهبود ،نیبنابرا دارند؛ اختالل

 توجه دیبا یدرمان ةبرنام هر در که است یعوامل از گذارد،می ریثأ تنیز   تیوضع ثباتبر   که تعادل  .است

  استرس   عوامل  به  یماریب  نیا  جادیا  در  نیدوپام  کاهش  برعالوه  هاپژوهش  در(.  4)  شود آن به یخاص

نه(4)   است   شده  اشاره  زین  ویداتیاکس اکسیداتیو  استرس  نو.  دوپامینرژیکرونتنها   تخریب  را های 

مرگ    ی موجبانرژ  تولید کاهش و  اکسیداتیو فسفریالسیون  فرایند  در اختالل ایجاد با بلکه کند،می

  میزان  بیشترین  و اکسیدانآنتی میزان  کمترین مغز  که  است  ذکرشایان    . (5)  شودمی  نیز  هاسلول 

 دیگر به نسبت را مغز و شوندمی اکسید راحتیبه که  دارد را هاکاتکوالمین و اشباع چرب اسیدهای

 هاکلینیک در امروزه  بنابراین،  ؛(6)  دهندمی قرار اکسایشی هایآسیب درمعرض بیشتر  بدن،  اعضای

 درمانی  هایروش از یکی.  است مطرح  پارکینسون  بیماری ةاولی مراحل  در اکسیداتیویآنت هایدرمان

 بیماری در دوپامینرژیک هاینورون  از  محافظت و اکسیداتیو استرس  هایاثر دادنکاهش برای

 (MDA) 1دیآلدئدی مالون سطح یابیارز .(7) است یدانیاکسیآنت یها شاخص از استفاده پارکینسون،

  دروژنازیده  ناتیسوکس(،  TAC) تام  ی دانیاکسیآنت تیظرف  و  دییپیل ونیداس یپراکس شاخص عنوانهب

 محسوب ویداتیاکس استرس یابیارز  هایروش  ازجمله بدن،  های  دانیاکسیآنت پاسخ عنوانبه  کاتاالز   و

 (. 8) دنشویم

 
1. Malondialdehyde 
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  یافتنیدست  ادی یکنترل عوارض آن تا حدود ز  اما   نیست،   شدنی درمان  طورکاملبه  نسونیپارک  مارییب

 خوردار   بر  یادیز  تیاهم  ازراستا ورزش  نیادر  شود.می  ماریب  یافتادگو ازکار  شدنناتوان  مانعاست و  

از  است  و نشان داده شده    است  ری یجلوگ  نسونیپارک  ةیمرتبط با عالئم اول  ک یارتوپد  مشکالتکه 

،  گوناگون  یالگوهای ورزش  بین(. در  9)  است مارییب  نیهای مهم ااز درمان  ی کی  نیو همچن (6)  کند یم

های  مدل  نیترجیرا  ، یمقاومت یو حرکات عضالن  لی، دوی اجباری تردملیتردمداوطلبانه روی   تیفعال

  یو بازتوان دهند میرا بهبود   یخود، عملکرد شناخت ی بدن اییجدا از مزا ها ورزش نیهستند. ا یورزش

  های تیبر فعال  یورزش  نیتمر  ریتأث  در زمینة(.  10)  کنند یتر ممغزی آسان  بیآسوقوع  از    بعدرا    یعصب

  جاد یورزش با ا  رسدینظر ماما به  ،وجود دارد  یضینقضدو  اطالعات  یش یاکساضدو    ی شیاکسا  هایمیآنز

وضع دارد  ایاحو    ونیداسیاکس  تیتعادل  نقش  مغزی  عملکرد  بهبود  مقاومت  طوری به  ؛در   ه یعلکه 

  ی ورزش  نی(. تمر11)کند  یم  عیرا تسر  ی شیاکسا  استرسو بهبود    دهدمی  شیرا افزا  یشیاسترس اکسا

تسهیل   بیهای مغز را بعد از آسو برقراری عملکرد  دهدیم  شیرا افزا  یهای عصبماندن سلولزنده

  یضیضدونق  جینتا  نسونیپارکمبتال به    مارانیب  درمورد  شدهانجام  ی هاپژوهش  در  اما ،  (11)  کندمی

 گزارش   ی عصب  حفاظت   و  کینروتروف  یفاکتورها  سطوح  راتییتغ  بر  یورزش  هاینیتمر  ریثأ ت   بارةدر

 ی اریاخت  نیتمر  هفته  12  که  دادند  نشان  خود  پژوهش  در  (12)  همکاران  و  یمحمدفالح  .است  شده

 نسون یپارک  به  مبتال  یهاموش  مخ   قشر  در  کینوروتروف  یفاکتورها شیافزا  باعث  نوارگردان  یرو

 زانیم است  ممکن یول  د،نشویم مغز در ها ن ینروتروف رییتغ موجب  یورزش هاینیتمر درواقع،.  شودیم

 و یشیاکسا فشار یهاشاخص بر آن ریثأ ت و  یورزش نیتمر نوع و  مدت  شدت، به بسته رییتغ نیا

و    یتداوم  هاینیتوان به تمریبا شدت متوسط م  هاین یجمله تمراز   .(13)  باشد  متفاوت  ینینروتروف

صورت مداوم و بدون  هستند که به  یهواز  هاینیاز تمر  ینوع  یتداوم  هاینیتمر  . اشاره کرد  ی تناوب

کمتر از   دیبا ها  شدت آن  ،هانیگونه تمرنیا  یبا توجه به زمان طوالن  .شوندیزمان استراحت انجام م

 ن یا  در  .دارد  قرار  یتناوب  یهواز  تیفعال  ،ها ن یتمر  نوع  نیا  مقابل  در(.  14)  فرد باشد  یهوازیب  ةآستان

  یرونون یهابیآس  با  مرتبط  یفاکتورها بر  تمرینات تناوبی  ریثأ ت  بریمبن هاییگزارش   زینها  ن یتمر  نوع

(. 14)  است  یضرور  استراحت  و  نیتمر  ةدور  فواصل تیرعا  هان ینوع تمر  نی(. در ا12)  است  شده  ارائه

تمرمتفاوتی    یهاروشاز  تاکنون   دوچرخه  ی متفاوت  یها شکلمانند    یتناوب   های ن یاز    ای  یسواراز 

تمر  یبررس  یبرا  لیدمیتر  ی رو  نیتمر  یتکرار  یهامرحله  سازگار  یتناوب   یهانی اثر    ی هایبر 

 پارکینسون   بیماری  به  سالمندان  از   بسیاری  اکنونهم  نکهیا  به  توجه  با   .استفاده شده است  کیولوژیزیف

 طبق،  شودمی  افزوده   آن  به  مبتالیان تعداد  بر  روزروزبه  ،جهان  مسن  جمعیت  افزایش   با  و  هستند مبتال

  یدرمان   هایوهیش  کشف  ن،یبنابرا  ابد؛ ییم  گسترش  سن  ش یافزا  با   نسونیپارک  مارییب  وعیش  آمارها   نیا

  ی اژهیو  تیاهم  از  آن  از   یناش   هایبیتخر  توقف  و   مارییب  نیا  گسترش  از  رییجلوگ  منظوربه  د یجد
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 ،آن  نشدنکنترل   صورت  در  پارکینسون  بیماری  ة روندپیش  روند  به  توجه با (.15)  است  برخوردار

  و   یابدمی  افزایش  هستند،  گریبان  به  دست  آن  با  بیماری  این  به  مبتال   افراد  که  ایروزمره   مشکالت

(. 13)است    جامعه  در  اقتصادی  مشکالت   و  روانی  عوارض  حرکتی،  هایاختالل  بروز  آن  ملموس  پیامد

 کاهش نسون،یپارک مبتال به مارانیب در یدارودرمان  های روش  از یناش عوارض بروز دنبالبه، نیهمچن

  ماران ی ب  نیا ،جهیدرنت و افتدیم اتفاق  ترع یسر نشانهمساال با سهی مقا در  هاآن  یبدن تیفعال سطح

؛  (15)  دهندیم  نشان  را  یحرکت  عملکرد  از  ترینییپا  سطوح  و  یمار یب  از  یشتریب  شدت  و  عوارض

  ی هاروش  از  استفاده   ،هستند  ییدارو  عوارض  از  یبرخ  ةکنندانیب  که  شواهد   نیا  به  توجه  با  بنابراین،

. است  برخوردار  ی ادیز  تیاهم  از  نسونیپارک  یماریب  عوارض  کاهش  یبرا  ورزش  مانند   ییردارویغ 

  استرس  افزایش به شدید ورزش  . شوندیم انجام زیاد شدت  با که دارند وجود ییهاورزش  ،براینافزون

 موجب یاکسیدانآنتی دفاع  افزایش ازطریق  مدتیطوالن و منظم ورزش اما ،شودمی منجر  اکسیداتیو 

همراه   سهیمقا  ةنیدر زم  یکه تاکنون پژوهشازآنجا  ؛ بنابراین،(13)  شود یم  اکسیداتیو استرس کاهش

تداوم  یتناوب  یورزش  هاینیتمر  باهم سط  یو  تجربموشدر  تعادل    و TAC وحروی  مدل    ی های 

  شش  که  دهیمپاسخ میسؤال    نی به اپژوهش حاضر  در  نشده است،    افتی  پوکمپیهدر    ینسونیپارک

 دارد؟  یریثأ چه ت  نسونیپارک به مبتال یهارتتعادل  و TACبر سطوح  یو تداوم یتناوب نیهفته تمر

 

 پژوهش روش
.  استفاده شد  ستاریای نژاد وهفته   12سر رت نر بالغ    24  در آن از  بود که  یاز نوع تجرب  پژوهش  نیا

آزماموش در  شه  ی دامپزشک  ةدانشکد  جوندگان   شگاه یها  اهواز    د یدانشگاه  هفته    دو مدت  به چمران 

مخصوص جوندگان   لیبا تردمهفته    کیمدت  به  ،سپس  .ندنگهداری شد  طیمنظور سازگاری با محبه

پس از    واناتیح  نیاآشنا شدند.  روز در هفته  پنج  و    قهیدق  10مدت  و به   قهیدق  درمتر  سه  با سرعت  

گروه کنترل   -1از:    اندعبارتکه    ندشد  میگروه تقسشش  روی نوار گردان به    تیبا نحوة فعال  ییآشنا

+  یتناوب   نیگروه تمر  -4  ،یماریب  +  یتداوم  نیگروه تمر  -3  ،نسونیپارک مبتال به  گروه کنترل    - 2  ،سالم

  یکشها وزنی آزمودن ،نیهمچن . سالم  یتناوب  نیتمر گروه -6و  سالم یتداوم نیتمر گروه -5 ،یماریب

عالوه، همة  بهباشد.    کیممکن به هم نزدتاحد   متفاوتهای  گروه  نی وزن ب  نیانگیم  شد   یو سع   ندشد

موش در    های چهار سرصورت گروهبه  واناتی. حشتنددا  یصورت آزاد به آب و غذا دسترسها بهگروه

  ییساعت روشنا  12  طیدر شرا  گرادیسانت  ةدرج  22تا    20با دمای    یطیکربنات شفاف در محیپل قفس  

نکات    تیمنظور رعابه  ،نیهمچن  .ند درصد نگهداری شد  45-55  یبا رطوبت نسب  یکیساعت تار  12و  

  یانیپا  یهاو در هفته  افتیکاهش    یکیشوک الکتر  جیتدربه  لیا تردمب  واناتیح  ییپس از آشنا  ،یاخالق
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استفاده شد که از   یآزمون آمار  برای تعداد رت    نیاز کمتربراین،  عالوه  .دیولتاژ رس  زانیم  نیبه کمتر

 شود. یریجلوگ واناتیح ادیکشتار ز

القا  بنسونیپارک  یماریب  یروش  دوز    نیرزرپ   قی تزر  ةلیوسه ب  نسونیپارک  یماری:  گرم  یلیمیک  با 

  کردنآماده  برایشد.    جادیا  یصفاقدرون   صورتهب  یدو روز متوال  یبدن ط  وزن  لوگرمیهر ک  یازابه

  کیاست  دیمحلول اس  تریلیلیم  03/0در    نینظر از رزرپ ابتدا مقدار مورد  : شد  عمل   بیترتاین    به   نیرزرپ 

اساس وزن به هر و بر  با استفاده از آب مقطر به حجم رسانده شد  محلولو سپس  شد  حل    الیگالس

به گروه    ،استفاده شد  نیپ ررز شدنقیرق برایکه   ی محلول شودذکر م است  (. الز16) شد قیموش تزر

 شد.   قیتزر یصفاقصورت درونبه زیسالم ن یها

انجام گرفت: از   ریز هایشیآزما ، هادر موش نسونیالقای پارک دیی: برای تأ یماریب یالقا یروش بررس

  ةآزمون، موش از محدود  نیشد. در ا استفاده نیپ ررز قیهفته پس از تزر دو  ةبا فاصل یآزمون چرخش

  وان یح  ینیکه بطوری به  شود؛یمحل اتصال دم با بدن، گرفته شده و به باال آورده م  مترییسانتدو  

اتّکا قرار گ  متر یسانتدو   طرف  دو  و به    نتواند تعادلش را حفظ کند   کهیورتصو در  ردیباالی سطح 

   (. 17) شودیم  یتلق موش شدنینسونیپارک ةنشان ،چرخش کند

  ی ابیانجام گرفت: برای ارز  1با استفاده از روش روتارود   وانیح  ی تعادل  تیثبت فعال  :تعادل   یبررس  روش 

تطابق با دستگاه    وکردن  بار فرصت برای عادت  دو  وانیدستگاه، ابتدا به هر ح  نیتوسط ا  ی تعادل  تیفعال

با    ،است  ریکه سرعت حرکت آن متغ  متریسانت  سهبه قطر  چرخنده    ی افق  ةلیروی م  وانیح  .داده شد 

  پنج)   هیثان  300مدت    ی ط  لهیسرعت چرخش م  ، گرفت و سپس  قرار  قهیدق  در  دورپنج    ةیاولسرعت  

ها سرعت  گروه  ةهم  درتعادل    یبرا   یمالک اصل  .افتی  شیافزا  قهی دور در دق  25تا    جیتدر( بهقهیدق

  یثبت شد. مدت زمان   وانیبرای هر ح  لهیروی م  ماندنیباقبود. زمان حفظ تعادل و    قهیدور در دق  25

را حفظ    بتواند  وانیکه ح مقابل  کند  تعادل خود  ب  حرکتو در  عنوان زمان هگردونه مقاومت کند، 

نظر  در هیثان 300 ،آزمون نیدر ا وان ی برای هر ح یبررسموردزمان  بیشترین ثبت شد.  وانیمقاومت ح

ها  آن  نیانگیبود و م  قهیدق  30تکرارها    ن یب  ةسه بار تکرار شد و فاصل  شی آزما  نی. اشودیمگرفته  

 (. 18)دست آمد به

گرم در هر  یلیم  10و    100با دوز    بیترتبه  نیالزیزا  ن یکتام  بیها با ترکموش: ابتدا  یبرداربافت  روش

  پوکمپ یهجمجمه،    ةکردن آن از کاسو خارج  مغزکردن کل  . سپس، با جداشدند  هوشیب  لوگرمیک

درجه   – 70مخصوص در دمای    خچالیدر    بالفاصلهمغز جدا شد و    متفاوتهای  قسمت  ریاز سا  مغز

 وژ،یفیو سانتر  زیپس از هموژنا  .شد  هموژن(  RIPA)   پایر  بافر  از  استفاده  با   بافت   ن،ینگهداری شد. همچن

 
1. Rotarod Accelerating 
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از    یدانیاکسی آنت  شاخص  زانیم با استفاده  ساخت  -یمیآنزانش)  تام  یدانیاکسیشاخص آنت  تیکتام 

 . شد یریگاندازه  (رانیا

  پنج  هفته و هر هفتهشش  مدت  به  ی تداوم  نیتمر  ةبرنام:  شمارة یک()جدول    یتداوم   نیتمر  ةبرنام

های  ی در هفتهصورت بود که سرعت برنامة تمرین  نیبه ا  یتداوم  یهواز  نیتمر  ةبرنام  .جلسه انجام شد

متر در دقیقه  دو  ای  ، سرعت تمرین هفتهششمهفتة  متر در دقیقه آغاز شد. از هفتة دوم تا    10اول از  

. مدت تمرین در گروه تداومی از  دیرس  قهیمتر در دق  20آخر به    ةکه در هفت یاگونهبه  ؛ افزایش یافت

دقیقه در روز اول   15روزانه طوری افزایش یافت که در آن مدت فعالیت از    ،ششمهفتة  هفتة اول تا  

 . (19) رسید ششمدقیقه در هفتة  40به 

پنج  هفته و هر هفته  شش  مدت  به  زین  ی تناوب  نیتمر  ة برنام:  شمارة دو(   )جدول  ی تناوب  نیتمر  ة برنام 

های  د که سرعت برنامة تمرینی در هفتهصورت بو  ن یبه ا  ی تناوب  یهواز  نیتمر  ة برنام  . جلسه انجام شد

متر در دقیقه  دو  ای  ، سرعت تمرین هفتهششمهفتة  متر در دقیقه آغاز شد. از هفتة دوم تا    10اول از  

از    یتناوب. مدت تمرین در گروه  دیرس  قهیمتر در دق  20آخر به    ةکه در هفتی اگونهبه  ؛ افزایش یافت

دقیقه در روز اول   15روزانه طوری افزایش یافت که در آن مدت فعالیت از    ،ششمهفتة  هفتة اول تا  

نخست در دو نوبت    ةدر هفت  نیتمرمدت   گروه تناوبی هوازیدر  رسید.    ششمدقیقه در هفتة    40به  

 .(19) نوبت اجرا شد ششدر  ششمتا  پنجمهای نوبت و در هفته  چهاردر  چهارمتا  دومهای در هفته 

  شدند.   یسازبرابر  نیاز نظر زمان خالص تمر  یآمار  یهاسهیمقا  یبرا  شدهاستفاده  هاینیتمر  ،نیهمچن

و با سرعت   فعال  دنیدوصورت  به  ،چهارمصورت یک به یکهای تمرینی بهوبتبین ن  فواصل استراحت

دقیقه  سه  مدت  ینی در ابتدای هر جلسة تمرینی به نظرگرفته شد. هر دو گروه تمردر  قهیدق  رد  مترسه  

دو  ازای هر دقیقه،  برای رسیدن به سرعت موردنظر به  ، و سپس  نددی متر در دقیقه دویک  با سرعت  

 متر در دقیقه به سرعت نوار گردان افزوده شد. 

 
 پژوهش يهاگروه  يتداوم نيتمر ةبرنام -1 جدول

 ( قهيدق رد متر) نيتمر  سرعت (قهيدق) نيتمر مدت هفته

 10 15 اول

 12 20 دوم

 14 25 سوم 

 16 30 چهارم 

 18 35 پنجم

 20 40 ششم
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 پژوهش يهاگروه يتناوب نيتمر ةبرنام - 2  جدول

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  م یترس  یبرا  و  22نسخة    1اس.پی.اس.اس.  افزارنرم  از  خام  اطالعات  یآمار  لیوتحله یتجز  و  محاسبه  یبرا

در سطح    یآمار  ی هاتمام روش  یبرا  یداراسطح معن  ،نیچنشد. هم  استفاده  اکسلافزار  نمودار از نرم

 ی دارادر سطح معن  2لک یو-رویپ ها از آزمون شاداده  یعیطب   عیتوز  نییتع  یبرابود و  (  P  < 0.05احتمال )

(≤ 0.05  P  .استفاده شد آزمون کی  انسیوار  لیتحلاز روش    نیز  یآمار  لیتحلوه یتجز  یبرا(   راهه و 

 . استفاده شد LSDتعقیبی 
 

 ج ینتا

متغکه    داد  نشان  راههکی  انسیوار  لیتحل  آزمون  جینتا   تفاوت   پژوهش  یهاگروه  نیب  TAC  ریدر 

  LSD یبیآزمون تعق ج ینتا. شمارة سه( جدول( )df = 5) (،F = 3.27) ،(P ≤ 0.02) دارد وجود دارامعن

 نسون یپارک  مبتال به  کنترل  گروه  و   یماریب  +  یتناوب  نیتمر  گروه  نی ب(  شمارة چهار  داد )جدول  نشان

به   کنترل  گروه  و  یماریب+    یتداوم  نیتمر  گروه  نیب(.  P ≤ 0.03)  دارد  وجود  دارامعن  تفاوت مبتال 

 نیتمر  گروه  و  یماریب  +   ی تداوم  نیتمر  گروه   نیب(.  P ≤ 0.00)  دارد  وجود  دارامعن   تفاوت  نسونیپارک

مبتال به   کنترل و سالم کنترل یها گروه  نیب(. P ≤ 0.46)رد ندا وجود دارامعن تفاوت یماریب +  یتناوب

  نیتمر  گروه  و  سالم  یتداوم  نیتمر  یهاگروه  نیب(.  ≥ P  0.00)رد  دا  وجود  دارامعن  تفاوت  نسونیپارک

 گروه   و  ینیتمر  سالم  یهاگروه  نی ب  ،نیهمچن(.  P ≤ 0.43)ندارد    وجود  دارامعن  تفاوت  سالم  یتناوب

 (.  ≥ P 0.01)وجود دارد  دارامعن تفاوت نسونیپارک مبتال به کنترل

 
 

 

 

 

 

 
1. SPSS 

2. Shapiro-Wilk 

 استراحت  نوع ( قهيدق رد متر) نيتمر  سرعت (قهيدق) نيتمر مدت هفته

 فعال  10 2 *  5/7 اول

 فعال  12 4 *  5  دوم

 فعال  14 4 *  25/6 سوم 

 فعال  16 4*  5/7 چهارم 

 فعال  18 6*  83/5 پنجم

 فعال  20 6*  66/6 ششم
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 TAC ريمتغ يبرا راههکي انسيوار لي تحل آزمون جينتا -3 جدول
 

 
 

 

 

 

 TAC ريمتغ يبرا LSD يب يآزمون تعق جينتا -4 جدول

ي دارامعن سطح نيانگيم اختالف  ب گروه  الف گروه   

03/0  2/0 نسون یپارک کنترل   
نسون یپارک + یتناوب   

46/0  07/ - نسون یپارک + یتداوم   

00/0  27/0 نسون یپارک کنترل  نسون یپارک+ یتداوم   

00/0  34/0 - سالم  کنترل  نسون یپارک کنترل   

43/0  07/0 - ی تناوب  سالم    
ی تداوم سالم   

03/0  22/0 نسون یپارک کنترل   

00/0  29/0 نسون یپارک کنترل  ی تناوب  سالم    

 

پژوهش   ی هاگروه  ن یبکه  راهه نشان داد  کی  انسیوار  لیآزمون تحل  جی نتا  تعادل   ر یمتغ  یبرابراین،  عالوه

 (. شمارة پنج )جدول (df = 5) ،(478.01 = F ) ،( P ≤ 0.00) وجود دارد دارا معن تفاوت

و گروه    یماریب  +   یتناوب   نیگروه تمر  نیب  (شمارة شش   )جدول  نشان داد  LSD  یبیآزمون تعق  جینتا

 نسون یپارکمبتال به    کنترل  گروه   و   یماریب+    یتداوم   نیتمر  گروه  نیب  (.P ≤ 0.000)  کنترل وجود دارد

  +  یتناوب  نیو گروه تمر  یماریب  +   یتداوم  نیگروه تمر  نیب  .(P ≤ 0.000) دارد  وجود  تفاوت معنادار

معنادار  یماریب کنترل    ی هاگروه  نیب(.  P ≤ 0.000) دارد  وجود  تفاوت  و  سالم  به  کنترل  مبتال 

 ن یتمر  گروه  و  سالم ی تداوم نیتمر یهاگروه نیب(. P ≤ 0.000) دارد وجود تفاوت معنادار نسونیپارک

معنادار  سالم  یتناوب   گروه  و  نیتمر  سالم  یهاگروه  نی ب  ،نیهمچن  (.≥ P  0.44)ندارد    وجود  تفاوت 

 (. P ≤ 0.000) دارد وجود تفاوت معنادار مبتال به پارکینسون کنترل
  

 تعادل  ريمتغ يبرا راههکي انسيوار لي تحل آزمون جينتا -5 جدول

 ي دارامعن سطح F مقدار ي آزاد ةدرج مجذورات  مجموع راتييتغ منبع

 000/0 272/3 5 03/0 ی گروهنیب 

 18 03/0 ی گروهدرون

   06/0 کل 23

 ي دارامعن سطح F مقدار ي آزاد ةدرج مجذورات  مجموع راتييتغ منبع

 01/487 5 7/4021 ی گروهنیب 
000/0  

 18 2/297 ی گروهدرون

   23 9/4050 کل
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 تعادل ريمتغ يبرا LSD يب يآزمون تعق جينتا -6 جدول

 الف گروه ب گروه نيانگيم اختالف ي دارامعن سطح

000/0  25/120 نسون یپارک کنترل   
نسون یپارک + یتناوب   

000/0  75/15 نسون یپارک + یتداوم   

000/0  50/104 نسون یپارک کنترل  نسون یپارک+ یتداوم   

000/0  25/74 - سالم  کنترل  نسون یپارک کنترل   

44/0  25/2 ی تناوب  سالم    
ی تداوم سالم   

000/0  50/109 نسون یپارک کنترل   

000/0  25/107 نسون یپارک کنترل  ی تناوب  سالم    

 

 یریگجه ینت و بحث
 پیش رونده عصبی هایماری یب از ری یجلوگ برای  شده شناخته  روش کی عنوان هب منظم یورزش تیفعال

 هاییاثر منظم یکیزیورزش ف نکهیا بر مبنی دارد وجود شواهدی. است شده داده نشان سن به  وابسته

  . (20)  ی شگاهیآزما واناتی ح در  ییفضا ةحافظ بهبود و  ینورون حفاظت ازجمله  رد؛دا مغز  بر دیمف

 هایمیآنز و هادان یاکسی آنت سطح در  شیافزا به مدتیطوالن ورزش  که  است شده مشاهده راستانیدرا

 نکته نیا دیبا.  (21)  کند حفظ  ویداتیاکس هایب یآس از را مغز تواندیم که شودی م منجر  دانیاکسیآنت

  شیافزا برابر  10هشت تا  حدود   بدن  در ژنیاکس مصرف د،یورزش شد هنگام  در که گرفت درنظر را

 ممکن ژنیاکس مصرف  شیعلت افزاه ب ژنیاکس آزاد هایکالیراد دیتول شیافزا با  ،لیدلنیهمبه  ؛ ابدییم

  شیافزاوجب  م دیشد و حاد ورزش ،نیبنابرا  ؛(22)شود    فیتضع بدن  یدانیاکسیآنت دفاع تیظرف است

موجب  یدانیاکسیآنت دفاع شیافزا  قیطراز  متوسط و منظم ورزش اما شود،یم وی داتیاکس استرس 

حاضر نشان داد که   پژوهش  جینتا ، مطالب  نیتوجه به ا با. (13) شد خواهد ویداتیاسترس اکس کاهش

  نشان  را  یدارامعن  کاهش   نسونیرک پامبتال به    کنترل  گروه   در  پوکمپیهتام    ی دانیاکسیشاخص آنت

براساس  داد تمر،  پژوهش   نیا.  نوع  تناوب  ی تداوم  یهواز  نیدو  در شاخص   را  یدارا معن  شیافزا  ی و 

داد  یدانیاکسیآنت نشان  معن  ندتام  تفاوت   افزایش این  .نشد   مشاهده  نیتمر  دو   نیا  نیب  یداراکه 

  تواندمی شود،می ایجاد نسونیپارک بیماران در و بدنی فعالیت  ةنتیج در که اکسیدانیآنتی  ظرفیت

 درکند.   محافظت آن از ناشی آسیب  و اکسایشی استرس برابر در  را بیماران این عصبی سیستم

 در اختالل و  اکسایشی استرس افزایش   ،نسونیپارک بیماری طی در تجربی  و کلینیکی هایبررسی

 و 1آکسو مطالعة هاییافته با پژوهش این هایهیافت.  (23) است شده داده نشان اکسیدانیآنتی ظرفیت

 ثیر أ ت پژوهشگران این ت.سهمسواست،    گرفته صورت سالم هایموش مغز روی که (24) همکاران

 
1. Aksu 
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 کردند و  بررسی مغز  گوناگون  نقاط در اکسیدانآنتی  اکسیدانی تعادل بر را مزمن  و  حاد بدنی فعالیت

 مغز اکسیدانیآنتی  ظرفیت افزایش  سالم حیوانی هاینمونه  در بدنی فعالیت ة نتیج در که  نمودند اشاره

پژوهشج  ینتا با حاضر پژوهش  جینتا دهد. همچنین،  روی می مطالعة  ازجمله ست؛همسونا  هابرخی 

همکاران   1توماس که25)و  م دیشد ی تناوب هاین یتمر هفتهشش   از بعد  (   تام تیظرف زانیدر 

 دلیلبه  تواند یم  ج ینتا  در  تفاوت   نی ا.  ندنکرد مشاهده ی رادارامعن تفاوت سالم  ی هارت  یدانیاکسیآنت

موضوع اشاره   نیتوان به ایم  جیتفاوت در نتا   دالیل  گریاز د   .باشد  شده استفاده  هاینیتمر  در  تفاوت

  ییهاهورمون  شیافزا قیازطر دیشد  یبدن تیکه فعال دهدیم نشان شدهانجام مطالعات جینتاکرد که  

عملکرد  ماکروفاژها تیفعال و دهایپروستانوئ ها،نیکاتکوالم مانند  ساختمان و هاسلول  یشیاکسا بر 

 . (26)  شودیم دییپ یل  ونیداسیپراکس و یشیاکسا استرس  شیافزا موجب و اثرگذار است یسلولی  غشا

 با   سهیمقا  در  نسونیپارکمبتال به    کنترل  گروه  در  تعادل  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش   جینتا  ،نیهمچن

در زمان تعادل نشان    را  یدارابهبود معن  یماری+ ب  ینیتمر  یهاگروه  . افتی  یدارا معن  کاهش   سالم   گروه

  تعادل  بهبود  رب  یشتریب  ریثأ ت  یتناوب   نیتمر  که  شد  داده  نشان  نیتمر  نوع  دو   ةسیمقا  در  که  دادند

 نشان را    یدارامعن  تفاوت  نسونیپارک مبتال به    کنترل  گروه  با  سهیمقا  در  نیتمر  سالم   یهاگروه  .دارد

ب  ندداد تمر  نیکه  معن   ینیدو گروه  تفاوت  نشداسالم    ةبرنام  ریتأث  سمی، مکانهرحالبه  . دار مشاهده 

 ماران یبهبود تعادل ب  ی ، اما از علل احتمالاست  نشده  یابیارز  یطور تخصصبه  مارانیبر تعادل ب  ینیتمر

تأث دامن  ی تناوب  نیتمر  ریرا  بهبود  عضالن  ش یافزا  ، مفاصل  یحرکتة  بر  تارهای  استقامت  و    ، ی قدرت 

  جان   پژوهش  هایافتهی (.27)  کرد  ادیتوان  یم  نیکول  لیاست  تیو بهبود فعال  نیترشح دوپام  میتنظ

 هاآن  یحرکت  عملکرد  بهبود  و  واناتیح  مغز  نیدوپام  سطح  حفظ  بریمبن(  27)  همکاران  و  2کوئس

 ش یافزا  (28)  همکاران  و  3هرچ.  کرد  عنوان  ادعا  نیا  لیدال  از  توانیم  را  یبدن   تیفعال  انجام  ازطریق

را از   ی و انقباض عضالن ی کردن انتقال عصبآسان جه،ینتو در یحرکت-ی عصب رهای یمس شدت و  تعداد

 درمورد  .د ندانیم  نسونیپارک  مبتال به  مارانیبر بهبود تعادل ب  ی تناوب  نیتمر  ةبرنام  ریتأث  ی احتمال  لیدال

 هایفعالیت ،طورکلیبه .  دارد  وجود متفاوتی هایه نظری تعادل بهبود بر تمرینی ةبرنام  تأثیر چگونگی

 کهجاازآن.  (29)  شوندمی  تعادل بهبود باعث تعادل در درگیر هایسیستم در  تغییر طریق زا جسمانی

 اعمال  دارند، نقش تعادلنبود  در همگی حرکتی کنترل  مشکالت  و پذیریانعطاف نبود عضالنی، ضعف

 افزایش به امر این زیرا، ؛است تعادل  فیتضع از جلوگیری برای  مؤثری  راهبرد جسمانی  آمادگی ةبرنام

نتا  ج ینتا  .(30)شود  منجر می حرکتی کنترل و پذیریانعطاف  عضالنی، قدرت با  حاضر    ج یپژوهش 
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انجام   پارکینسونبه   مبتال حیوانات رویها  . مطالعة آن ( همسوست31)  همکاران و 1ژانکویچ  پژوهش

 که  گرفت نتیجه توانمی؛ بنابراین، شودیم  تعادل بهبود باعث یهواز  نیتمر که داد  نشان و نتایج  شد

 درگیر هایمکانیسم  در تغییر  همچنین و جسمانی  فاکتورهای سایر بر  تأثیر ازطریق  تمرینی هایبرنامه

و    یتناوب  یهواز تمرینی ةبرنام دوره یک اثر پژوهش این در  .شوندمی تعادل بهبود باعث تعادل  در

 هاى یافته. شد بررسی پارکینسون به مبتال یهارتدر  تعادلتام و   یدانیاکسیآنت شاخص بر ی تداوم

آنت تعادل بهبود در را جسمانى  فعالیت اهمیت  مطالعه این دفاع  به  بیماران    یدانیاکسیو  مبتال 

 دارویی هایدرمان  کنار   در ی هواز ورزش  تمرینی هایبرنامه که  بود آن  بیانگر  و کرد تأیید  نسونیپارک

 در .دنباش داشته  پارکینسون به مبتال بیماران  تعادل   و  یدانیاکسیدفاع آنت   بر مطلوبی آثار ندنتوامی

 برای یمؤثرترة  شیو تواندمى  تعادلى سیستم  بهبود  برای یتناوب  ی هواز ورزش از  استفاده  میان این

 . باشد تعادل بهبود

  جینتا   که  یتناوب   و  یتداوم  یهواز  ینیتمر  روش  دو  ةسیمقا  ازمقاله عبارت است    نیا  پیام:  مقاله پيام

  در  اما  ،ندارد  وجود  نیتمر  نوع  دو  نیب  یتفاوت   تام   یدانیاکسیآنت  شاخص  در  داد  نشان  پژوهش   نیا

 . ند شد مارانیب یتعادل تیوضع در یشتریب بهبود باعث ی تناوب هاینیتمر، تعادل ریمتغ
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the effect of six weeks of continuous and periodic 

aerobic exercise on total antioxidant index of hippocampus and balance in rats with 

Parkinson's disease. Twenty-four Wistar male rats (250-350 gr) were used in this study. 

Subjects were infected with reserpine to Parkinson's. Then, continuous and periodic 

aerobic exercises were performed for 6 weeks and 5 sessions per week with a time of 15 

minutes and a speed of 10 meters per minute in the first week, the training time in the last 

week reached 40 minutes and the training speed reached 20 meters per minute. This 

exercise was performed in the periodic group in the first week in two stages, in the second 

to fourth week in four stages, and in the fifth and sixth weeks in six stages. They were 

killed by ketamine and xylazine, then the hippocampal tissue was isolated from other parts 

of the brain and the total antioxidant index (TAC) was measured.  The results were 

analyzed using one-way analysis of variance and LSD post hoc test. The results of this 

study showed that 6 weeks of continuous and interval aerobic exercise improved the total 

antioxidant index (P≤0.00), and the balance (P≤0.00) of parkinsons rat. Also, there was 

no significant difference between the two training groups in the total antioxidant index 

(P≤0.46), but in the interval exercise equilibrium index, there was a significant difference 

between the two exercises (P≤0.00),Therefore, it can be concluded that these types of 

exercises can be used to Improve the hippocampal antioxidant system and balance of 

Parkinson's patients. 

 

Keywords: Parkinson's, Total Antioxidant, Continuous Training, Interval Training, 

Balance. 
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