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چکیده
بر 3Dمکمل ویتامینان همراه با مصرف دگرهفته دویدن روي نوارچهار هدف از اجراي این پژوهش، بررسی اثر حفاظتی 

48.باشدمیدوپامین هیدروکسیشش شده با پارکینسونیهاي رشد عصبی جسم مخطط موشفاکتورروي سطح 
مکمل،پارکینسونو ورزش،پارکینسونکنترل،کنترلشم، گروهشش به هفته)12گرم و سن 276±10وزن(باسرحیوان

هفته و چهار مدت بهشدند. گروه تمرینی تقسیمپارکینسونو ورزشو 3Dویتامینمکمل،پارکینسونو 3Dویتامین
30مدت بهدرمجموعوساعتیک زمانی ۀدقیقه با فاصل15،طور مجزابهو جلسه در روز دو صورت بهروزپنج اي هفته

مدت به3Dویتامین. گروه مکملنددرجه به تمرین پرداختصفرمتر در دقیقه با شیب 15گردان با سرعت دقیقه روي نوار
،سپسصفاقی مکمل دریافت کردند.صورت درونمیکروگرم در کیلوگرم بهیک روز مکمل با دوز دو اي هفته و هفتهچهار 

250با دوز تزریقی هیدروکسی دوپامین-6مدل تجربی پارکینسون با استفاده از جراحی استریوتاکسی و تزریق 
رشد عصبی جسم مخطط عاملسطح همچنین، شد. ایجادبه داخل جسم مخطط میکرولیترپنج میکروگرم در حجم 

در شدهارائهتمرینیتنهایی با شدت پروتکلورزش بهدهد که نتایج نشان می.گردیدگیري ها با روش االیزا اندازهموش
دیگر، سوي. از)P=0.372(باشد میدار نااین افزایش معناما دهد؛رشد عصبی را افزایش عاملسطح تواندمیاین پژوهش

.افزایش دهد)P=002.0(دارياطور معنرا بهرشد عصبیعاملسطوح ه استتنهایی توانستبه3Dویتامینمصرف مکمل
ها جلوگیري در جسم مخطط موشرشد عصبیعاملاي از کاهش سطح طور برجستهبهترکیب آن با ورزش،براینعالوه

همراه مصرف مکمل گردان بهاز تمرین روي نواردرمان با استفادهکه پیشدهدمینشان هاي مایافته). P=0.001(کندمی
،دشوهیدروکسی دوپامین 6از دوپامینرژیک در برابر تخریب ناشی ياهنسبب افزایش محافظت نروتواندمی3Dویتامین 

.دنداشته باشنقش حفاظتی در برابر بیماري پارکینسون از این رو می تواند

پارکینسون، فاکتور رشد عصبی،هیدروکسی دوپامین-6، گردانروي نوارتمرین،D3مکمل ویتامین: کلیديواژگان

:s.omidhamidi@yahoo.comEmailنویسنده مسئول*
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مقدمه
آالت و ابزار صنعتی هاي بدنی جاي خود را به ماشیندر زندگی امروزي بشر، بسیاري از کارها و فعالیت

زمینه ،باشدهاي عصبی و روانی که یکی از مشکالت بشر امروزي میشدن استرس. با اضافهاندداده
اي فلج رعشه،ترین اختالالتبراي اختالالت عصبی و حرکتی در انسان فراهم شده است. یکی از شایع

با عالئمی مانند کندي حرکت، سفتی و سختی پارکینسونباشد. بیماري می)DP(1یا پارکینسون
طور . این بیماري که به)1(رونده در عملکرد همراه استعضالت، لرزش، اختالل تعادل و کاهش پیش

. علت این ، یکی از علل شایع ناتوانی در سالمندان استکندسال بروز می50عمده در افراد باالي 
احتمال دخالت عوامل ژنتیکی (به میزان کمتر) و عوامل اما؛مشخص نیستدرستی هبیماري هنوز ب

ها در کشتماس با حشرهومحیطی مختلف نظیر شغل کشاورزي، مصرف آب چاه، زندگی روستایی
ها در این بیماري باعث ایجاد دادن نوروندستاز،چه. اگر)2(باشدشناسی این بیماري مطرح میسبب

از درصد80اما شروع اختالالت حرکتی تا زمانی که حدود ؛شوداختالالت حرکتی و شناختی می
پیام عصبی را از ،دوپامین.)3(چندان آشکار نیست از بین برود2جسم مخططهاي دوپامینی پایانه

ها باعث ایجاد انتقال این پیامودهدمغز میانی به بخش دیگري از مغز به نام جسم مخطط انتقال می
دوپامین در مغز میانی از بین ةکنندهاي ترشحشود. هنگامی که سلولتعادل در حرکات بدن می

. )4(گردندحرکات بدن نیز نامنظم میةکنندروند، سایر مراکز کنترلمی
ها و عدم تحرکات بدنی وجود بین بیماريهاي اخیر نشان داده شده است که ارتباط زیاديدر سال

براین، عالوه.)5(مشاهده شده است ارتباط نیز اي و عدم تحرك رعشههايبین بیماري،چنینهم.دارد
تواند آثار ورزش می. )6(شودهاي نوروبیولوژیکی میفعالیت بدنی و ورزش سبب سازگاريشرکت در

عوامل این احتمال وجود دارد کهزایی و آنژیوژنز را افزایش دهد. اعمال کند و نرونراحفاظت عصبی
تواند خطر ورزش و فعالیت منظم بدنی می. )7(باشندآثار مفید ورزش سهیمنوروتروفیک در مکانیسم

. )8(هاي تحلیل نرونی را کاهش دهدنرونی مانند پارکینسون و دیگر بیماريةهاي آیندآسیب
کند و انتقال عصبی دوپامینرژیک در تسریع میمخطط را ـ ورزش التیام آسیب جسم سیاه،همچنین

در میان الگوهاي ورزشی مختلف، فعالیت داوطلبانه .)9(دهدمخطط را تغییر میـ سیستم جسم سیاه
هاي ورزشیترین مدلو حرکات عضالنی مقاومتی، رایجگردانروي نواردندوار، دویروي چرخ

طور تواند بههفته می10مدت که ورزش مقاومتی و تعادلی بهاثبات شده است شده هستند.اتخاذ
چپ را در بیماران پارکینسونی نسبت به گروه پاي راست ودو سر هر چهارۀداري قدرت عضلامعن

جدا از مزایاي بدنی خود، عملکرد شناختی را بهبود بخشیده هااین ورزش.)10(کنترل افزایش دهد

1. Parkinson
2. Striatum
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تواند شان داد ورزش میمتاآنالیز ن. یک )11(کنندتر میآساناز آسیب مغزيپسو بازتوانی عصبی را 
برداشتن بیماران پارکینسونی را بهبود بخشدعملکرد بدنی، کیفیت زندگی، قدرت، تعادل و سرعت گام

کنند ثر بر حفاظت عصبی که فرایند تحلیل نرونی را متوقف ؤکمبود داروهاي م،حاضرحال. در)7(
)VD(ویتامین دبافت هدف براي اقدامات،دهد که مغزهاي متعددي نشان میدادهشود. احساس می

تمایز، تنظیم کلسیم، ت. این هورمون استروئیدي نقش مهمی در سیستم عصبی از جملهاس1
کهاي متابولیهاي مغز و آنزیمژنها و فعالیتکردن نروتروفینالسیون، آزادووستاز، مدئهم

به پاتوژنز و Dویتامینبودن که ناکافیاستتازگی کشف شدهبه. )12(عصبی داردةدهندانتقال
D3اما ویتامین ؛وجود داردDتعداد زیادي از اشکال ویتامین .کندپیشرفت پارکینسون کمک می

شکل دو بهD3ویتامیناشاره در مطالعات غدد است.شکل طبیعی در حیوانات و فرم مورد
سیوندهد. این هیدروکسیالرا تشکیل میD3ویتامین ،هیدروکسی25شود که هیدروکسیلیشن می

شده که باکمبودتازه متولدهايکه مغز موشاست نشان داده شده .)13(شوددر کبد انجام می
بیان و کاهش ضخامت قشر را به همراه داشتهاي جانبی بزرگتر وبطن،همراه بودD3ویتامین

در مغز )GDNF(3هاي نروتروفیک مشتق از سلول گلیالو فاکتور)NGF(2فاکتورهاي رشد عصبی
باشد که ها مینوروتروفینةشده از خانوادکشفاولین عضوNGF. )14(کاهش یافته بوداین حیوانات 

NGFکاهش غلظت.اندشدهها را قائل اي، حفاظت، تمایز، بلوغ و گسترش نرونبراي آن نقش تغذیه

همچنین، .)51(هاي مدل پارکینسونی مشاهده شده استموش4CNSسیستم عصبی مرکزيدر
را افزایش دهدطجسم مخطهايتواند فعالیت نرونبه جسم مخطط موش میNGFتزریق مزمن 

و 5هایی صورت گرفته است. چايورزش بر روي بیماري پارکینسون پژوهشاثراتۀزمین. در)61(
تواند سطحگردان میهفته تمرین روي نوارهشت خود اشاره کردند که پژوهش) در 2012(همکاران

NGFداري افزایش دهد که این عامل یک حفاظت عصبی در مقابل بیماري اطور معنهمغز را ب
بر روي بیماري مطالعاتینیز D3خصوص اثرات مکمل ویتامین. در)17(باشدمیپارکینسون
اثرات مصرف مکمل بررسی به پژوهشیدر ) 2001و همکاران (6وانگانجام شده است. یپارکینسون
نشان دادنتایج .ندهیدروکسی دوپامین پرداخت-6بر روي کاهش اثرات سمی ناشی از D3ویتامین 

گرم در کیلوگرم در گروه میلییک روز متوالی و با دوز هشت مدت بهD3ویتامینکه مصرف

1. Vitamin D
2. Nerve growth factor
3. Glial cell-line derived neurotrophic factor
4 . Central nervous system
5. Chae
6. Wang
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ها را بهبود توجهی رفتار حرکتی موشطور قابلهیدروکسی دوپامین توانست به-6دیده با آسیب
نسبت به گروه D3ویتامینةکنندمیزان تیروزین هیدروکسیالز در گروه دریافت،همچنین.بخشد
شده، ورزش و مکمل ارائههايپژوهشاساس بر.)18(از خود نشان دادراکاهش کمتري،سالین

طور جداگانه در بیماري توانند بهها میشده در این پژوهشبا شدت و مدت اعمالD3ویتامین 
مان تمرینات ورزشی و أترکیب توۀدر زمینپژوهشیجا که تاکنون آناز،لذا؛ثر باشندؤپارکینسون م

-6يپارکینسون با القاهاي مدل تجربی در موشNGFبر روي سطح D3مصرف مکمل ویتامین 
ال ؤاین سپاسخ به دنبال بهپژوهش حاضرهیدروکسی دوپامین در جسم مخطط یافت نشده است، 

در مدل بیماري پارکینسون و NGFمتغیر مستقل چه اثري بر روي سطحدو که ترکیب این باشد می
هاي حاصل از آن در مغز دارد. کردن آسیبمعکوس

پژوهشروش
پاستور آمل اي نژاد ویستار از مرکز انستیتوهفته12موش صحرایی نر بالغ سر48، حاضردر پژوهش 

هفته یک مدت بدنی دانشگاه مازندران بهتربیتةدانشکدها در آزمایشگاه جوندگان. موشندتهیه شد
فعالیت ةهفتگی پس از آشنایی با نحو13منظور سازگاري با محیط نگهداري شدند. این حیوانات در به

گروه کنترل کنترل،گروهشم،گروه:که عبارت هستند ازگروه تقسیم شدندشش به گرداننوارروي
و پارکینسون، گروه مکمل ویتامینD3گروه ورزش و پارکینسون، گروه مکمل ویتامینپارکینسون،

D3تا میانگین وزن بین کشی شدند و سعی بر آن شد وزنها آزمودنی، ابتدا. و ورزش و پارکینسون
هاي هاي گروهاساس، میانگین وزن موشاینممکن به هم نزدیک باشد. برحدهاي مختلف تاگروه

صورت آزاد به ها بهگروهکلیۀهمچنین، گرم بود. 276±10طور متوسط بهبنديمختلف پس از دسته
موش سرچهار هاي صورت گروهحیوانات به،آب و غذا دسترسی داشتند. جهت تطابق با محیط جدید

ساعت 12گراد در شرایط سانتیۀدرج25تا 20در قفس پلی کربنات شفاف در محیطی با دماي 
نگهداري شدند.درصد55-45با رطوبت نسبیساعت تاریکی12روشنایی و 

بدنی دانشگاه روي نوار گردان (ساخت دانشکدة تریبتهفته چهار مدت بههاي تمرینی گروهبراین، عالوه
پنج صورت تمرین را بهۀهفته آشنایی، برنامیک از پس ها . این آزمودنیندبه تمرین پرداختمازندران) 

15ساعت از هم فاصله داشتند با سرعت یک اي که حداقل دقیقه15ۀجلسدو روز در هفته و روزانه 
.)20(انجام دادنددرجه صفرمتر در دقیقه و با شیب 
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میکرولیتر 100هر گردید و) تهیه آلمان(1از شرکت شیمیایی و دارویی کایمننیز 3Dویتامین 
حل نه درصددر سالین . سپس،لیتر از حالل پروپولین گالیکل حل شدکلسیتریول در یک میلی

مرتبه با سرنگ انسولین به هر یک روز دو هر ،میکروگرم در کیلوگرم وزن بدنیک و با دوز گردید 
.)21،22(صفاقی تزریق شدصورت درونموش به

گرم استفاده شد. تخریب جسم 290وزنی ةهایی با ردانجام جراحی استریوتاکسی از موشمنظوربه
صورت استریوتاکسی به داخل ) بهOHDA-6(هیدروکسی دوپامین-6ها با تزریق محلول مخطط موش

بهترین مکان ،دست آمده از اطلس پاکسینوسطبق مشخصات بهجسم مخطط مغز صورت گرفت. 
کانول با ،باشد. بدین منظورمتر به طرف پایین میمیلی5/4براي تزریق درون جسم مخطط تا عمق 

اتیلن به پلیۀمتر تهیه شد. کانول تزریق به کمک لولمیلی11گیج و با طول 27استفاده از سرنگ 
جاد سوراخ و انجام آمده براي ایدستمیکرولیتري متصل بود. مختصات به22یک سرنگ همیلتون

ةکرنیم،گذاري جسم مخططکانولمحلکهاساس اطلس پاکسینوس بدین صورت استتزریق بر
به سمت مترمیلییک متر از شیار میانی به طرف راست، میلی5/2)حسب برگمابا مختصات (برراست

حجم و دوز تزریقی ۀتهی.)24(شدعمق مشخصمتر از سطح جمجمه بهمیلی5/4عقب از برگما و 
میکرولیتر به ازاي پنجمیکروگرم در حجم 250به مقدار نیز هیدروکسی دوپامین -6محلول سمی 
ها موشۀپزشکی داخل جمجمگیج دندان27کانال ،با عمل جراحیهمچنین، . )24(هر موش بود

هیدروکسی دوپامین با سالین 6با استفاده از سرنگ همیلتون هر میکرولیتر محلول ،سپس.قرار گرفت
ج متري براي جلوگیري از خرومیلیهشت از فنر ،. پس از پایان تزریقگردیدثانیه تزریق 30در مدت 

در تعیین اثر جراحیمنظوربهداشته شد.دقیقه ثابت نگهیک مدت و بهگشتمایع از کانون استفاده 
-6بررسی اثر تزریق جهتاثر سالین تزریق شد. بیمحلول ،گذارياز کانولپس ، گروه شمهايموش

ها پارکینسونی موش،هیدروکسی دوپامین-6یید این موضوع که با تزریق أهیدروکسی دوپامین و ت
ها آپومورفین از موشيتست چرخشی القا،هیدروکسی دوپامین-6از تزریق پسروز 21نیزشدند

وگردیددقیقه با یک دوربین فیلمبرداري بررسی 30مدت ها بهگرفته شد. رفتار چرخشی موش
.)20(شتگدرجه در همان جهت ضایعه شمارش 360چرخش کامل 

ل کبا جدا کردن،هوش شدند. سپسبی40به60ها با ترکیب کتامین زایالزین به نسبت موش،ابتدا
مختلف مغز جدا شد و يهاجمجمه، جسم مخطط از سایر قسمتۀکردن آن از کاسو خارجمغز

درجه -80شدن، بافت در یخچال مخصوص در دماي در ازت مایع قرار گرفت. پس از منجمدبالفاصله
) NGF(یز و سانتریفیوژ، میزان غلظت فاکتور رشد عصبیااز هموژنهمچنین، پس داري شد. نگه

1. Cayman
2. Hamilton
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195/0با ضریب حساسیت کیت آزمایشگاهی شرکت کازوبایو ساخت کشور چینۀوسیلها بهگروه
.گردیدگیري به روش االیزا اندازهگرمپیکوگرم در میلی

استفاده شد. 1از آنالیز واریانس دوطرفههاهاي موجود بین گروهتفاوتبررسیمنظور بهپژوهشدر این 
سطح ،ها. در این بررسیکار رفتبهها تفاوت بین گروهبراي تعیین آزمون تعقیبی توکی،همچنین

ۀوسیلآماري بههايتجزیه و تحلیلتمامیر نظر گرفته شد. د05/0داري کوچک تر و مساويامعن
آزمون کولمگروف توسطبودن بررسی نرمالبراین،عالوهانجام شد.19ۀنسخ2اساسپیاسافزار نرم

.گرفتانجام اسمیرنف 

نتایج
وتجزیه.باشدطبیعی میهاتوزیع دادهمشخص شد کهبا استفاده از آزمون کولمگروف اسمیرنف

پیکوگرم در 373/0با میانگین(در گروه ترکیبیNGFسطح در که دهدنشان میآماري هايتحلیل
138/0میانگین(با پارکینسونبا گروه کنترلدر مقایسه ) 017/0گرم و انحراف استاندارد میلی

). این P=0.0001(رد وجود دايافزایش معنادار)017/0گرم و انحراف استاندارد پیکوگرم در میلی
گرم پیکوگرم در میلی254/0(با میانگینپارکینسونو افزایش در گروه ترکیبی نسبت به گروه مکمل

پیکوگرم 197/0میانگین(با پارکینسون) و ورزش و P=0.965(تنهاییبه) 017/0و انحراف استاندارد 
.)1شکل(باشدمیدار نا) معنP=0.104(تنهاییبه)019/0گرم و انحراف استاندارد در میلی

1. TWO-WAY ANOVA
2. SPSS 19
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پژوهشهاي گرم) در گروهمیانگین سطح فاکتور رشد عصبی (پیکوگرم در میلیـ1شکل
)P=0.0001(دار با کنترل پارکینسونااختالف معنۀنشان(*)

کیلوگرم آپومورفین با یک دوربین /گرممیلی5/0صفاقی تزریق زیرازپسرفتار چرخشی هر موش 
باشد:یم). نتایج این تست به شرح زیر 1جدول(دقیقه بررسی شد30مدت برداري بهیلمف

نتایج تست آپومورفینـ1جدول
هامیانگین چرخشهاگروه

چرخش2/14گروه کنترل

چرخش8/16گروه شم

چرخش3/154گروه کنترل پارکینسون

چرخش8/11پارکینسون+ورزش+گروه مکمل

چرخش2/149پارکینسون+گروه ورزش

چرخش6/31پارکینسون+گروه مکمل

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

کنترل شم کنترل 
پارکینسون

ویتامین د و 
ورزش و 
پارکینسون

ورزش و 
پارکینسون

ویتامین د و 
پارکینسون

NGFگرم  پیکوگرم در میلی
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هیدروکسی دوپامین 6اثر سم عصبی ةکنندبیان،هاي پارکینسونیهاي چرخشی حاصل از گروهداده
باشد.ها میبروز بیماري پارکینسون در این گروه،نتیجهو در

گیريو نتیجهبحث
در دار سطح فاکتور رشد عصبیاتوجه و معنافزایش قابلةدهندحاضر نشانۀمطالعیافتۀترینمهم

چهار مدت را بهD3ویتامینگردان همراه با مصرف مکمل هایی بود که تمرین ورزشی روي نوارموش
یکی از ،حقیقتهیدروکسی دوپامین دریافت کردند. درشش سم عصبی ،دادند و سپسهفته انجام 

صورت بهDتمرینات ورزشی و مصرف مکمل ویتامین ةکنندبررسی اثر تقویتاین پژوهش،اهداف 
ورزشی و مصرف مکمل ویتامین ۀال مطرح بود که آیا اجراي برنامؤاین س،دیگرعبارتزمان بود. بههم
Dشوداین پژوهشدر سطح فاکتور رشد عصبیشدن تغییرات تواند موجب بارزترمان میأتوصورت به

دهد که مصرف این ویتامین به همراه انجام تمرینات ورزشی آمده نشان میدستهبۀ؟ نتیجیا خیر
طور که در نمودار همان. باشدداراي آثار حفاظتی در برابر بیماري پارکینسون می،گردانروي نوار

داري احاضر تفاوت معنۀو پروتکل ورزشی مطالعD3ویتامینبین آثارۀدر مقایسمشخص است، 
اثار مکملةبه اندازدر گروه تمرینNGFدرصد تغییر مقادیر رسدنظر میبه،اماشود؛نمیمشاهده
موجب تقویت تأثیر که با هم ترکیب شدندزمانیمداخلهدو . سهم هر باشدمیتنهایی نبهD3ویتامین

ثیر افزایشی روي عوامل أتۀواسطتوانند بهورزش و مکمل میرسدنظر میبهها نشد.ترکیبی آن
عامل حفاظت عصبی در برابر بیماري پارکینسون باشند. با افزایش سطوح عوامل یک،نوروتروفیک
افزایش ،مستقیم آنۀیابد که نتیجنیز افزایش می)1TH(تیروزین هیدروکسیالزفعالیت،نوروتروفیک

تواند میD. ترکیب آثار ورزش با مکمل ویتامین )32(باشدمی)DA(2دوپامینتبدیل تیروزین به
NGFمسیر تولید درتواند ورزش مینخست این که.توضیح داده شوداحتمالیصورت چند مکانیزم به

بیان و افزایشNGFهاي سازبلوغ پیشدسترس سلول عصبی و افزایش انرژي درۀواسطبه
این دیگرمورد .)17(اثربخش باشدشودمحسوب میNGFاي فعال برايکه گیرندهAکیناز تیروزین
که به آن مسیر ژنتیکی هم گفته اي مسیرهاي هستهاز طریقتواند میDمکمل ویتامیناست که

اي هستهةبا اتصال به گیرند2D(OH)25-1،در مسیر ژنتیکیاثرگذار باشد. بر سیستم عصبیشودمی
عناصر و تولیدRXR(4(دیاسکینوئیرتXيهارندهیگۀوسیلیک واکنش بهازپس ) و VDR(3خود

1. Tyrosinhydroxylas
2. dopamin
3. Vitamin D receptor
4. Retinoc acid x receptors
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ممکن است با عوامل فعالVDREکند. شروع به پاسخ ژنتیکی می)D1)VDREپاسخگو به ویتامین
2)COAC(3کنندهو یا با عوامل سرکوب)CORE (با اتصال به ومتصل شودCOAC در سیستم

تبدیل استئویونئین،،)A-TNF(4ي الفاعوامل نکروز تومورباعث افزایش بیان ژن،عصبی و ایمنی
. الزم به ذکر است که ورزش از راه )91(شودمیNGFو5 ،NTR75P)TGFکننده فاکتور رشد(
.دهددر سطح سلول، اثربخشی این عامل نوروتروفیک را افزایش میNGFهاي افزایش بیان گیرنده

مصرف مکمل ،بنابراین؛ )19(داردP75ةگیرندمورد نیز همین نقش را درVDمصرف مکملهمچنین،
عصبی مکمل هاي در سلولNGFعملهاياثربخشی و مکانیزم،توانند در بیانو تمرینات ورزشی می

حاضر که پژوهشو ورزش)D(مکمل ویتامینیک از متغیرهاي مستقلهاي هراما داده؛هم باشند
Dکه این اثربخشی، اثر مصرف مکمل ویتامیندهندنشان میاند تنهایی مورد بررسی قرار گرفتهبه

الزم است از ـاختیاريو چهچه از نوع اجباري ـاستقامتیانجام تمرینات ورزشی. احتماالًباشدمی
بررسی منظورهدر پژوهشی ب،شدهسو با مطلب ارائههمهفته اجرا شود.چهار تر از طوالنی،نظر مدت

نوع تمرین چهار ۀگردان، به مقایساثرات انواع مختلف تمرینات ورزشی از نوع اجباري روي نوار
مدت دار بهتمرین روي سطح شیباستقامتی با شدت کم، تمرین تناوبی شدید، تمرین پرشدت و 

سطح عامل نوروتروفیک ،هایک از این شدتکه در هیچنشان داد. نتایج شدهفته پرداختههشت 
ها عنوان کردند که براي افزایش سطح عوامل . آناردداري ندانسبت به گروه کنترل افزایش معن

خصوص تمرینات در،همچنین.)25(دابیافزایش نوروتروفیک در مغز الزم است شدت و مدت تمرینات 
تمرینات ورزشی براي محافظت شدت و مدتمروري براي شناسایی میزان پژوهشیاختیاري نیز در 

،براي ایجاد اثر حفاظتی کامل ورزشی با چرخ دوارزمانکه بهترین نشان داده شدنورونی این موضوع 
باشد که به بیشترین اثر حفاظتی از میکیلومتر براي هر موش 24/3ماه و روزي 3زمانمدت
بیشتري براي زمانعصبی، . شاید الزم باشد به سیستم )23(انجامددیده میآسیبDAهاي سلول

هاي رادیکالسطحکاهشکه باعث افزایش تنفس میتوکندراییمانندداد،سازگاري با شرایط تمرینی
طی فعالیت استقامتی میتوکندریاییبا افزایش تعداد و سطح مقطعتوانداین سازگاري میشود،میآزاد

مدت هاي ورزشی کوتاهآمده بر اثر فعالیتوجودتواند از استرس بهها میتمام این سازگاري.شودحاصل 
ممکن است ورزش با شدت و مدت کم ،بنابراین؛قرار ندهدتأثیربکاهد تا نتایج مثبت ورزشی را تحت

به دالیل گفته در گروه ترکیبیD3ویتامیناز اثرات افزایشی مکملحدودي تا،حاضرپژوهشدر 

1. Vitamin D responsive elements
2. Co-activator factor
3. Co-repressive factor
4. Tumor necrosis factors
5. Transforming growth factor
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در شود پیشنهاد می،پایاندراثرات مکمل ایجاد کرده باشد.و یک تداخل براي شده کاسته باشد
نتایج .گرددحاضر استفاده پژوهشنسبت به ياز تمرینات با شدت و مدت بیشترهاي آتی پژوهش

ازاستفادهو بدوناستفادهباD3ویتامینتوجه مصرف مکملاثر قابلةدهندپژوهش حاضر نشان
هیدروکسی 6شده با هاي پارکینسونیجسم مخطط موشNGFتمرینات استقامتی بر روي سطوح 

شدت پایین موجب افزایش این شاخص تمرینات استقامتی با مدت و،دیگرسويباشد. ازدوپامین می
در سالمت و کاهش اثرات ناشی از بیماري پارکینسون و پیري و NGFنشده است. با توجه به نقش 

ترکیب ،لذا؛هاي دوپامینرژیکسلولویژه، بهستگاه عصبی بدنها بر داثرات مثبت این شاخصنیز 
تواند یک راهکار حفاظتی در برابر اثرات همراه با انجام تمرینات ورزشی میD3ویتامینمصرف مکمل 

مکملمصرف براین،. عالوهمدل تجربی بیماري پارکینسون محسوب شودةکنندسم عصبی تولید
همراه داشته باشد.تواند این آثار مفید را بهنیز میتنهایی بهDویتامین 

هاي عصبی پیشرونده يماریبازیناشاثراتکاهشوسالمتدرNGFنقشبهتوجهباپیام مقاله:
. قرار گیردباید به عنوان یک هدف حفاظتی و درمانی مورد توجه،مرتبط با پیري مانند پارکینسون

می تواند یک رویکرد ایده ال براي به D3لذا ترکیب تمرینات ورزشی توام با مصرف مکمل ویتامین 
. در سیستم عصبی باشدNGFحداکثر رساندن اثرات 

تشکر و قدردانی
.قدردانی کنیمند اهافرادي که در انجام این پژوهش ما را یاري رساندتمامیاز یمدانبر خود الزم می
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Abstract
In this study, we investigate the effect of treadmill running with consumption of
1.25 dihydroxyvitamin D3 on NGF levels in Parkinsonian rats’ striatum induced by
6-hydroxy-dopamine. 48 rats (weight 276± 10g and age 12 week) were divided into
6 groups: control, sham ،control Parkinson, exercise + Parkinson, vitamin D3 +
Parkinson, vitamin D3 + exercise + Parkinson. Exercise group: five days per week
for 4 weeks during the light cycle. Rats were run twice per day at a speed of 15
m/min separated by at least 1 hr; each running bout lasted 15 min for a total of 30
min per day. Parkinson supplement group in during study period received 1
µg/ml/kg VD3 intraperitoneally Two times per week. To induce Parkinson, 250
mg/kg in volume 5m/l of 6-hydroxydopamine (6-OHDA) was administered into
striatum by a stereotaxic apparatus. NGF level in the striatum were measured by
ELISA. Alone-intensity exercise the protocol presented in this study, nerve growth
factor levels Increased but not significant(P=0.372). On the other, the
supplementation VD3 alone levels of nerve growth factor (P=0.002) to increase
significantly ،also combining it with exercise could NGF levels (P=0.0001) shows
a significant increase. Our findings show that pre-treatment with treadmill running
and consumption supplement of 1.25 dihydroxyvitamin D3 have a protective role
against 6-OHDA induced toxicity.

Keywords: Supplementation vitamin D3, Treadmill running, 6-OHDA, Nerve
growth factor, Parkinson
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