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19/4/92: ، پذیرش مقاله10/2/92: دریافت مقاله
 ـ ط پاتولوژیتحـت شـرا    يمغز يب ها یت مغز به آس   ید نشان داده اند که ورزش منظم حساس       یمطالعات جد :مقدمه ک مختلـف را  ی

.باشدیميوژن مغزیپوپرفیمپ بعد از هپوکایورزش منظم بر هیکردن نقش حفاظتیهدف از مطالعه حاضر بررس. دهدیکاهش م
   ـ پوپرفیه–ورزشو) سوم(ورزش،)دوم(وژنیپوپرفیهکنترل،گروه4بهیتصادفصورتبهستاریونژادازییرتها: هامواد و روش وژنی

قـه یدقدرمتر17سرعتبالیدمتريبرروساعت1مدتبهروزهرماه2,5شدندوادارچهارموسوميهاگروهواناتیح. شدندمیتقس) چهارم(
رگبـستن عملتنهادومگروهدر. شدبستههیبخنخباورزشدورهانیپاازپسچهارم،گروهواناتیحدرراستمشتركدیکاروتانیشر. بدوند
بستنازبعدساعت72سپس.نگرفتانجامواناتیحبر) دیکارترگبستنوورزش( فوقاعمالازچکدامیهکنترلگروهوگرفتصورتدیکاروت
ـ ددیسوپراکـس وکاتاالزتوتال،دانیاکسیآنت(دانیاکسیآنتيهامیآنزيتهایفعالوشدندکشتهواناتیحدیکاروت پوکامپـشان یهدر) سموتازی

.شدگرفتهاندازهزایاليهاتیکتوسط
طوربهوکنترلدوميهاگروهباسهیمقادرچهارمگروهواناتیحچپپوکامپیهدررادانیاکسیآنتيهامیآنزکلتیفعالورزش:هایافته
رامقدارنیادیگردموفقورزشاما،)p>05/0(افتیکاهشپوکامپیهدرسموتازیددیسوپراکسمیآنزتیفعالدومگروهدر.دادشیافزايدارمعنا

ـ فعال. افتیشیافزااثرورزشدريدارامعنطوربهدومواولگروهبهبتسنچهارمگروهدرکاتاالزمیآنزتیفعال. برساندکنترلگروهمقداربه تی
.ندادنشانرايدارمعناتفاوتهرگروهدرهامکرهیننیبکاتاالزوسموتازیددیسوپراکسيهامیآنز
دانیاکسیآنتيمهایآنزتیفعالشیافزاقیطرازواناتیحپوکامپیهبریحفاظتاثرورزشکهدادنشانمطالعهنیا:گیريبحث و نتیجه

ورزشسمیمکاندانستنيبرانهیزمنیادرشتریبمطالعهرسدیمنظربه.داردوژنیپوپرفیهجادیبعدازاساعت72درسموتازیددیاکسسوپرژهیبو
.باشدیازمینمورد
مپپوکایه، دانیاکسیآنتيهامیآنز،ورزشد،ی، کاروتوژنیپوپرفیه: هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
ا از اختالالت یاز مردم  در سراسر دنیدرصد قابل توجه

ل یتحليهايماریکه عمدتاً شامل بيمرکزیستم عصبیس
از کهولت سن و یون ناشیمانسیشود از جمله دیبرنده مغز م

ها در از جراحتیفین طیهمچن. برندیمر رنج میآلزايماریب
ت یجود دارد که در نهامغز وییترومايهابیارتباط با آس

به طور . شودیل برنده مغز میتحليهايماریجاد بیمنجر به ا
و خانه، یمارستانیبيها، مراقبتینه خدمات پزشکی، هزیکل

رغم یعل. باشدیش میو داروها به طور مداوم رو به افزا
که یسلوليرهایمسید دانشمندان از بعضیجديهاافتهی

يهاشود، مداخلهیميمرکزیستم عصبیب سیمنجر به آس
ا حاد یمزمن یعصبيهابیکامل آسيا بهبودییدرمان

. سر نشده استیتاکنون م
ها شرکت يمارین بیکه در ایسلوليهاسمیمکان

در . شدیاست که قبالً در نظرگرفته میشتر از آنیکنند بیم
درمان يد برایجدیدرمانيرهایجه شناختن مسینت

ا حذف ید جهت کاهش یار مفیسبیسلوليهابیآس
. خواهد بودیستم عصبیاز اختالالت سیناشيهایناتوان

و که یداتیاسترس اکسيرهایمسيمطالعات انجام شده بررو
).2،1(کندید میاست تاکیسلوليرهایاز مسیشامل تنوع

د یشود که تولیجاد میایو در مغز زمانیداتیاسترس اکس
دانت یاکسیستم آنتیسییتواناژن ازیآزاد اکسيهاکالیراد

ن منجر به یشتر است و ایبROSیحذف اضافيبرایداخل
جه ید شده در نتید تولآزايهاکالیراد. شودیمیب سلولیآس

ب یاد سبب تخریخون به مقدار زان یکاهش جر
يهاسمین در مکانیده و بنابرایگردیسلوليهاماکرومولکول

). 3(شود مشارکت دارندیمیکه منجر به مرگ سلولیگنالیس
در یک سلولیسکمیب ایژن در آسیآزاد اکسيهاکالینقش راد
). 4،5(مرور شده استیعیسطح وس

کند که مغز به یشنهاد میمغز پین مشخصه سلولیچند
مثال، مغز يبرا. و حساس استیداتیاد به استرس اکسیمقدار ز

زن نسبت یک اکسین سرعت متابولیباالتريشناخته شده که دارا
درصد مقدار 20مغز در حدود. باشدیگر در بدن میبه هر اندام د

سم ین سرعت متابولیا. کندیژن در بدن را مصرف میکل اکس
به . باشدیمROSيادید مقدار زیش احتمال تولیسبب افزا

چرب يدهایافته اسیش یر افزایمقاديعالوه، بافت مغز حاو
ژن یآزاد اکسيهاکالیرادتواند توسطیباشد که میراشباع میغ

.ز شودیمتابول
اد ید زیتوليسک فاکتورها در مغز برایش ریرغم افزایعل
ROSستم یسيباشد که مغز داراین نکته قابل ذکر می، ا

ت کاتاالز یفعال. و داردیداتیدر مقابل استرس اکسیناکافیدفاع
.بدن استيهار ارگانیکمتر از سایدر مغز به طور قابل توجه

سه یت کاتاالز کبد مقایت کاتاالز مغز را با فعالیفعالیاگر کس
ت کاتاالز یفعال% 10ت کاتاالز مغزیگردد که فعالیکند متوجه م

). 1(باشدیکبد م
يکند که ورزش منظم و مداوم دارایشنهاد میر پیمطالعات اخ

شنهاد شده است که ورزش یپ. باشدید بر مغز میاثرات مف
شده ویتیدندرش اتصاالتیرگ، افزایموش رشد یسبب افزا

-یمشیرا افزايمرکزیستم عصبیسیاعمال پردازشییکارا
د نشان داده که ورزش یقات جدین تحقی، عالوه بر ا)6(دهد

کاهش  يجاد شده در مغز را بعد از سکته مغزیب ایمنظم آس
وابسته به سن يهايماریاز بياریو از شدت بس) 7(دهدیم

از يور مثال نشان داده شده است که ورزش هوازبه ط.بکاهد
قشر مغز وابسته به کهولت يکاهش حجم ماده خاکستر

يریجلوگ) 9- 11(ن زمان یدر ایذهنییتواناکاهش و ) 8(سن
. کندیم

سک ابتال یزان رین نشان داده است که میورزش همچن
را کاهش ) 14(نسون یو پارک) 12،13(مر یآلزايماریبه ب
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ن یشرفت ایعالوه بر آن نشان داده شده که ورزش پ. دهدیم
يهاسمیمکان). 15،16(دهد یها را کاهش ميماریب
به يدارتواند به طرز معنایکه توسط آنها ورزش مییایمیوشیب

یانسان باشد از جمله کاهش وقوع بعضینفع سالمت
). 17- 19(ها، کامالً شناخته نشده است يماریب

کننده ورزش يریشگیبر اثرات پیمتاکنون مطالعات ک
مغز انجام یدانیاکسیا حالت آنتیو یداتیب اکسیآسيبر رو

. باشدیز انجام شده، متضاد میکه نیج مطالعاتیشده و نتا
ستم یاثرات ورزش منظم بر سیهدف از مطالعه حاضر بررس

کننده آن بر عوارض يریشگیمغز و اثرات پیدانیاکسیآنت
باشد و تا یمغز م) ان خونیکاهش جر(وژن یپوپرفیاز هیناش

ن بار یاوليق براین تحقیدهد ایآنجا که مطالعات ما نشان م
.ردیگیاست که انجام م

هامواد و روش
ستار با یرت بالغ نر از نژاد و35ن مطالعه از تعداد یدر ا

راز  یشيتو رازیگرم از موسسه انست300-250وزن حدود 
ساعته 12ک دوره یوانات با یدر النه حوانات یح. استفاده شد

گراد در تمام یدرجه سانت23-21يو دماییروشنا-یکیتار
دسترسیدرمحدودیتیحیوانات. شدنديمدت مطالعه نگهدار

جانوران يرویشگاهیات آزمایه عملیکل. نداشتندغذاوآببه
وانات یت از حیو حمایاخالق علمین المللیت مقررات بیبا رعا

. صورت گرفتیشگاهیماآز
4وانات به یط النه حیبا شرايوانات بعد از سازگاریح

وژن یپوپرفیه) 2،) بدون ورزش و بستن رگها(کنترل ) 1گروه 
م یوژن تقسیپوپرفیه-ورزش) 4ورزش و ) 3، )بستن رگ(

ماه 2وانات به مدت یوژن حیپوپرفیه-در گروه ورزش . شدند
قه یمتر در دق17با سرعت ل یک ساعت با تردمیيم روزیو ن

وانات آموزش یورزش داده شدند، که دو هفته اول در آن ح
قرار یان دوره ورزش، تحت عمل جراحیدند، بعد از پاید

یوانات فقط تحت عمل جراحیوژن حیپوپرفیدرگروه ه. گرفتند
یوانات تحت عمل جراحیقرار گرفتند و در گروه کنترل ح

ها، قرار دون بستن رگد بیکاذب، باز شدن غالف کاروت
.گرفتند

وانات را یساعت ح72به فاصله یبعد از عمل جراح
ن قطع، مغز خارج و یوتیوانات با گیهوش کرده، سر حیقاً بیعم

عاً منجمد گشته و در یها سرمیت آنزیفعاليریگجهت اندازه
ها نگاه میگراد تا زمان سنجش آنزیدرجه سانت-80يدما

.داشته شد
لیتردمورزش

وژن یپوپرفیه- ورزش و ورزشيهاوانات در گروهیح
ک ساعت یيقه برایمتر در دق17دند  با سرعت یوادار گرد
جهت . هفته بدوند11روز در هفته و بمدت 5در روز، 
وانات را در یوانات با دستگاه، در ابتدا حیافتن حیسازش 

که شوك دستگاه یدر حال) خاموش(دستگاه بدون  حرکت 
چ مربوط به ییقرار داده شدند، اما از روز دوم سوروشن بود،

ت روشن قرار داده شده و سرعت یحرکت دستگاه در موقع
ش داده شد یقه افزایمتر در دق17ج به یحرکت دستگاه بتدر

مدت یقه در طیدق60قه به یدق10و مدت زمان ورزش از 
. ش داده شدیروز افزا10

گرم شدن، سرعت وانات بعد از یاز روز دهم به بعد، ح
ورزش . قه نگاه داشته شدیمتر در دق17دستگاه در مقدار ثابت 

. دیقبل از ظهر انجام گرد12تا9یوانات در فاصله زمانیح
ن پروژه یل به انجام ورزش نبودند از ایکه مایواناتیح

.خارج شدندیقاتیتحق
یجراحعمل

و به صورت ) mg/kg400(رات یوانات با کلرال ئیح
دن یهوش شدند، سپس با تراشیبیداخل صفاققیتزر

با استفاده از (کردن محل یه گردن و ضدعفونیناحيموها
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ک خط برش یجاد یل و ایط استریبا شرا) ن و الکلیبتاد
د سمت راست را یدر خط وسط گردن، غالف کاروتیطول

د جدا نموده، یاط عصب واگ را از کاروتیدا کرده و با احتیپ
4لک با شماره یه سیشترك با نخ بخد میسپس رگ کاروت

وانات گروه کنترل اعمال یدر ح. به صورت دائم بسته شد
د بسته ین تفاوت که رگ کاروتیذکر شده انجام گرفت با ا

وانات با استفاده یبدن حيدمایدر طول مدت جراح. نشد
کا، در حد یساخت شرکت هاروارد آمریحرارتياز پتو

. ته شدثابت نگاه داش5/37تا 5/36
ییایمیوشیبيفاکتورهايریگاندازه

ها را به فاکتورها در ابتدا نمونهيریگدر زمان اندازه
ه مغز یپوکامپ را از بقیگراد رسانده و هیسانت4درجه حرارت 

5خ جدا نموده و وزن کرده و سه بار هر بار بمدت یيبررو
ک یقه با استفاده از یدور در دق25000ه و با سرعت یثان

(KH2PO4 mM/lزهیک بافرهموژنیزر در یهموژنا EDTA

,(30mM/l)2( ./ M) tris- Hcl (mM/l و) 5, PMSF

زه یع هموژنیاز مایمین. دیزه گردیهموژن) PH4/7 در )3/0
دور در 10000قه با سرعت یدق15مدت زمان يشده برا

يریگاندازهيفوژ شد و  برایگراد سانتریسانت4يقه در دمایدق
ن یغلظت پروتئيریگها  و اندازهدانیاکسیآنتیزان کلیم

. بکار رفت
اندازه ) 20(يتوسط متد لوريمغزيهان نمونهیزان پروتئیم

به عنوان (BSA)ين سرم گاوین متد آلبومیگرفته شد که در ا
قرار يزه در دو لوله مجزیع هموژنیگر مایم دین. استاندارد بکار رفت
يبافر لوله اول حاو. مختلف بوديافرهابيداده شده که حاو

ManitolmM)20,(mM) EDTA1mM) HEPES ,(20
م یت آنزیفعاليریگاندازهيبود که برا)70(SucrosemMو )

میفسفات پتاسبافر لوله دوم. رفتیسموتاز بکار مید دیسوپر اکس
(1mM) وmM ) EDTA50(کاتاالز يریگاندازهيبود که برا

زه با یع هموژنیما. بودند=7PHيبکار رفته دارايبافرها. تبکار رف
را آنییفوژ گشت، محلول رویقه سانتریدقدور در8000سرعت 

من، یت کیک( کاتاالز يهامیآنزيریگاندازهيجدا نموده و برا
مطابق با ) کایمن، آمریت کیک(سموتاز ید دی، سوپراکس)کایآمر

.تدستورالعمل شرکت سازنده بکار رف
یدانتیاکسیآنتکلتیفعاليریگاندازه

مورد یمحلول در آب و چربیدانتیاکسیب آنتیت ترکیفعال
ها دانیاکسیآنتیین روش بر اساس توانایا. قرار گرفتيریگاندازه

به ABTS1د نمودن یدر نمونه جهت مهار کردن اکس
ABTS®·+مقدار . باشدین میتوسط متهموگلوبABTS®·+

نانومتر برحسب  540توسط جذب در طول موج جاد شدهیا
μm/mg protein) (شود یميریگاندازه)١).21

کاتاالزمیآنزتیفعاليریگاندازه
م کاتاالز در نمونه براساس پروتوکل شرکت یت آنزیفعال
د ین متد از محلول فرمالدئیدر ا). 22(ت انجام گرفتیسازنده ک

جذب نمونه و استاندارد . ودشیبه عنوان استاندارد استفاده م
زا  یک  دستگاه  خوانش الینانومتر توسط 540در طول موج 

(Biotek Instruments)م کاتاالز یت آنزیفعال. خوانده شد
.گرددیان میبnmol/min/mg protein بر اساس

سموتازیددیسوپراکسمیآنزتیفعاليریگاندازه
و یوسولتیس(سموتاز ید دیم سوپر اکسیت آنزیفعال

و طبق ) 23(2یو پائولتیمطابق  روش موکال) يتوکندریم
ج بر حسب ینتا. ت، انجام گرفتیدستورالعمل شرکت سازنده ک

انجام (U/mg of protein)ن یگرم پروتئیلیواحد بر م
.گرفت

1. Azino-di-[3 - ethylbenzthiazoline sulphonate]

2. Mocali and Paoletti
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يآمارزیآنال
ک طرفه و یAnovaله آزمون یبوسین گروهیتفاوت ب

ت یتفاوت فعال. دیگردیسبرر) Tukey(یآزمون متعاقب توک
ودنت یاستtها توسط آزمون مکرهین نیبیدانیاکسیآنت

ين مطالعه از نظر آماریدر ا. p>05/0مستقل انجام گرفت 
ار یانحراف مع±ن یانگیها به صورت مداده. دیگردیدار تلقمعنا

.ان شده اندیب

هایافته
گروههانیبتفاوت

روز بعـد    3ج مربوط به    یتان  :دانهایاکسیآنتکلتیفعال
مـه  یدر ن  یدانیکـس ا -یت کل آنت  ینشان داد که فعال    یاز جراح 

ن یـ هـا نـشان نـداد،  امـا ا    ن گـروه یرا ب  يدارراست تفاوت معنا  
ـ    يهـا مـه ین ن یتفاوت ب  وژن و  یـ پوپرفیه يهـا ن گـروه  یچـپ ب
ين گــروه هــایز بــیــو ن)p>001/0(وژن یــپوپرفیه-ورزش

)p>01/0(دار بـــود معنـــاوژنیـــپوپرفیه-کنتـــرل و ورزش
). 1جدول(

ـ ددیسوپراکس ت یـ در فعال  يدارتفـاوت معنـا   :سموتازی
ـ  ید د یم سوپراکس یآنز وژن و گـروه    یـ پوپرفین گـروه ه   یسموتاز ب

>01/0(مکره وجـود داشـت   یوژن در هر دو ن یپوپرفیه -ورزش

p( وژن و گـروه کنتـرل      یـ پوپرفیوه ه ن گـر  ین تفاوت ب  ی، همچن

ـ     ی، در حال  )p>001/0(باشد  یدار م معنا ن گـروه   یکـه تفـاوت ب
ــپوپرفیه-ورزش ــرل غ وی ــروه کنت ــژن و گ ــای ــود ر معن دار ب

).1نمودار(
ت یـ درفعاليدارمه مغز تفاوت معنایهر دو ن در    :کاتاالز

وژن یـ پوپرفیه - وژن و گروه ورزش   یپوپرفین گروه ه  یکاتاالز ب 
)01/0=p (وژن یپوپرفین گروه کنترل و گروه ورزش هیز بیو ن

ـ    یـ ، هـر چنـد ا     )p=03/0( د داشت   وجو ن گـروه   ین تفـاوت ب
انجـام ورزش در گـروه     . دار نبـود  وژن معنـا  یپوپرفیکنترل و ه  

ت کاتاالزرا بـه    یان فعال زیوژن انجام ورزش م   یپوپرفیه -ورزش
ش داده اسـت  یگـر افـزا  یدار نـسبت بـه دو گـروه د     طور معنـا  

).1جدول (
راستوپچيهامکرهیننیبیدانیاکسیآنتتیفعالتفاوت

کنتـرل و    يدر گـروه هـا    :یدانیاکـس یآنتکلتیفعال
باشد،  امـا در      یدار نم مکره ها معنا  ین ن یوژن تفاوت ب  یپرفپویه

) p=03/0( دار بود   ن تفاوت معنا  یوژن ا یپوپرفیه –گروه ورزش 
شر از یـ مـه چـپ ب    یکل در ن   یدانیاکس یت آنت یکه فعال یبه طور 

).1جدول شماره (باشدیمه راست مین
تفـاوت  :کاتاالزوسموتازیددیاکسسوپرمیآنزتیفعال

سموتاز و  یـ د د یسوپراکس يم ها یت آنز یزان فعال یاز م  يدارمعنا
).1جدول شماره (مکره ها مشاهده نشدین نیکاتاالز  ب

یعمل جراحپوکامپ سه روز بعد ازیدانها و کاتاالز هیاکسیت کل آنتیمربوط به فعاليداده ها. 1جدول 
nmol/min/mg protein م کاتاالز  یت آنزیفعالμmol/mg proteinدانت     یاکسیآنتيمهایت کل آنزیفعال گروهها

مه چپینمه راستینمه چپینمه راستین
181/8±299/6761/0±081/0595/1±058/0028/0±014/0کنترل

436/7±316/7459/0±054/0311/0±058/0003/0±003/0وژنیپوپرفیه
028/11±55/10494/1±078/0401/1±097/021/0±013/0ورزش
#*5/14±92/1#*0/16±591/2#*186/0±111/02/0±052/0وژنیپوپرفیه-ورزش

p>05/0دار با گروه کنترل تفاوت معنا*

p>05/0وژن یپوپرفیدار با گروه هتفاوت معنا#
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يریجه گیبحث و نت
ک روش شناخته شده یمنظم به عنوان یت ورزشیفعال

و وابسته به سن نشان ینورودژنراتيهايماریاز بيریجهت جلوگ
نکه ورزش یوجود دارد دال بر ايشواهد). 24(داده شده است

ینورونجمله حفاظتاز ،د بر مغز داشتهیمنظم اثرات مفیکیزیف
ن یدر ا). 25(یشگاهیوانات آزمایحدرییو بهبود حافظه فضا

ک یمدت منجر به یراستا مشاهده شده است که ورزش طوالن
دان  یاکسیآنتيهامیها و آنزدانیاکسیش در سطح آنتیافزا

و حفظ کند، یداتیاکسيهابیتواند مغز را از آسیگردد که میم
هنگام در مغزدرMDAبه طور مثال نشان داده شده است که 

د یک اسیزان آسکوربیا مافته امیمدت کاهش یطوالنورزش 
).26(ابد ییش میافزا

م ستیاثرات ورزش منظم بر سیهدف از مطالعه حاضر بررس
یکننده آن بر عوارض ناشيریگشیمغز و اثرات پیدانیاکسیآنت

.مغز بود) ان خونیکاهش جر(وژن یپوپرفیاز ه
م ورزشهنگادرن نکته را در نظر گرفت کهیایستیبا
یابد،میافزایشبرابر8-10دربدن حدود اکسیژنمصرفشدید،

بعلتاکسیژنآزادهايرادیکالد یتولافزایشبادلیلهمینبه
اکسیدانیآنتیدفاعظرفیتاستممکناکسیژنمصرفافزایش

بهمنجرشدیدوحادورزش، بنابراین)27(گرددتضعیفبدن
ازمتوسطومنظمورزشامارددگاکسیداتیو میاسترسافزایش
استرسکاهشبهمنجراکسیدانیآنتیدفاعافزایشطریق

در مطالعه جداگانه ما تفاوت     ، )28(شدخواهداکسیداتیو
د در گروه ورزش در یپیون لیداسیزان پراکسیدر ميدارمعنا
مشاهده یروتکل ورزشن پیجه ایسه با گروه کنترل در نتیمقا

یه ورزشن برنامین ای، بنابرا)نشان داده نشده استهاداده(م ینکرد
آزاد يهاکالید رادیزان تولیمدار در د و معنایرات شدییسبب تغ

.ژن نشده استیاکس
د مشترك نشان یک رگ کاروتیربوط به بستن ميهاافتهی

در ک روز بعد از بستن رگیتا يان خون مغزیدهند که جریم
ابد اما بعد از ییدار کاهش ممه مغز به صورت معنایهر دو ن
در هر یعیمقدار طبان خون بهین جریاک روز مجدداًیگذشت 

.)29(رسدیمکره میدو ن
د ی، سوپراکسیدانیاکسیکل آنت( یدانیاکسیآنتت یفعال

وژن  یفپوپرین گروه هیبيدارتفاوت معنا)  سموتاز  و کاتاالزید
ت  یدهنده  فعالشاندهد که نیوژن نشان میپوپرفیه-وگروه ورزش

د یاکس-سوپر. باشدیر میگروه اخیدانیاکسیآنتيباال
ون یباشند که قادرند آنیمییهامی، متالوآنزسموتازهاید

H2O2ژن و یر به مولکول اکسیزطبق واکنشد رایسوپراکس

).30(ل کنند یتبد

2O2 -  + 2 H+  + SOD H2O2 + O2

د یم  سوپراکسیت آنزیالمربوط  به فعيهادادهبا توجه  به
گروه درم ین آنزیت ایم که فعالیشویسموتاز متوجه مید
ها کمتر گروهر یدار نسبت به سامعناوژن به طوریپوپرفیه

وژن انجام ورزش یپوپرفیدر گروه ورزش هو)p>05/0(است
ته افیش یافزايدارم به طور معناین آنزیت ایکه فعالسبب شده 

دار با گروه کنترلتفاوت معنا*
وژنیپوپرفیدار با گروه هتفاوت معنا#

ت یزان فعالیوژن بر میپوپرفیاثر ورزش و ه-1نمودار 
مه چپ مغزیپوکامپ نیوتاز درهسمید دیسوپراکسم یآنز
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در گروه  خودش یعیکه قادر بوده به مقدار طبيبه طور) 1نمودار(
).1نمودار(کنترل برگردد 

نشان داده يموش سوریشگاهیوان آزمایمطالعات در ح
سموتاز ید دیکه با  سوپراکسییهادر موشیب نورونیآسکه

ن موضوع را در یعکس ا.افته استیاند کاهش درمان شده
ژن مربوط به سوپر ید که وقتیشود دیک میترانسژنییهاموش
سه یوانات در مقاین حیسموتازشان خاموش شده است، اید دیاکس
باشند یميمغزیسکمیرتر نسبت به ایب پذیمال آسروانات نیبا ح
شنهاد یسموتاز پیم سوپر دیآنزیمشاهدات نقش حفاظتنیو ا

ز  به ینز ت کاتاالیفعالین دوره زمانیکند و از آنجا که در ایم
ورزش نسبت به گروه-وژنیپوپرفیدر گروه هيدارصورت  معنا

ن یایبر نقش حفاظتتوان یافته است میش یوژن افزایپوپرفیه
م یزآنمیدانیرا از آنجا که مید نمود، زیها  تاکدانیاکسیآنت

د به یسوپراکسيهاکالیراديایاحسموتاز قادر به ید دیسوپراکس
م کاتاالز یآنزيه برایاده اولمن خود ینه است که ادروژید ئیسپراک

ب یبه آسن ماده قادر یت کاتاالز ایش فعالیاب افزایباشد و در غیم
).32،31(باشد یو سلول میداتیاکس

ت کل یزان فعالیم که میشویمتوجه م1به جدولیبا نگاه
وژن یپوپرفیه-شمه چپ مغز در گروه ورزیها در ندانیاکسیآنت

افته است یش یافزايداربه طور معناوژن یپوپرفیگروه هنسبت به
. باشدینمدارمه راست مغز معناین تفاوت در نیو ا

یتا قسمتان خون یش جرین مقدار را از آنجا که افزاید ایشا
جاد یموجود در سمت چپ ايهارگیق گشاد شدن نسبیاز طر
مت، بتوان عتر آن سیشتر و سریوژن بیجه پرفیو در نتشده 

.ح دادیتوض
رسد که ورزش سبب یباال به نظر ميهاتوجه به دادهبا 

-وانات گروه ورزشیها در حدانیاکسیت آنتیش فعالیافزا
شنهاد یوژن شده است، پیپوپرفیسه با گروه هیوژن در مقایپوپرفیه
ییهامدلسم آن از یشتر مکانیت آشکار شدن بشود که جهیم

ا به عبارت  یشتر و یا شدت جراحت بآنهاستفاده شود که در
ر یت سایز فعالیشود و نوژن استفاده یرپرف-یسکمیگر از مدل اید

ار داز و در کنیون پراکسیگلوتاتدانت از جمله یاکسیآنتيهامیآنز
.گردنديریگاندازهیالتهابيآنها فاکتورها

یتشکر و قدردان
یپزشکدانشگاه علوم يورقات و فنایاز معاونت محترم تحق

ان منصور یار گذاشتن اعتبار، آقایدر اختب ویلرستان جهت تصو
ات وانیدر ورزش دادن حيجهت همکاریو حسن صادقیمیکر

.گرددیمیدر طرح فوق تشکر و قدردان
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