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 چکیده

در این مزمن و شایع است. کننده  تخریبیک اختالل عصبی  پارکینسون

دهی اولئورپین بر استرس اکسیداتیو  مطالعه اثرات تمرین شنا و مکمل

در این  بافت مغزی در مدل تجربی بیماری پارکینسون بررسی گردید.

سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار، انتخاب و به  40 ،مطالعه تجربی

تمرین شنا، مصرف  ،پنج گروه شامل گروه کنترل، گروه پارکینسون

 ها گروهاولئوروپین، تمرین شنا همراه با مصرف اولئوروپین تقسیم شدند. 

دقیقه( شنای  30جلسه  هفته )پنج جلسه در هفته و هر چهار مدت به

هفته، روزانه اولئوروپین  چهار مدت به 5و  4های  اجباری کردند و گروه

 اورالصورت  ازای هر کیلوگرم وزن بدن، به گرم به میلی 20را به میزان 

دریافت کردند. سطوح سرمی متغیرها با استفاده از روش تیوباربیتوریک 

های آماری  ها با استفاده ازآزمون اسید مورد ارزیابی قرار گرفت. داده

در  (.p≤05/0ه و تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند )طرف واریانس یک

پارکینسون و تمرین  -پارکینسون، تمرین شنا -اولئوروپین ،این مطالعه

 حی بر سطدار معنیکاهش  ،پارکینسون -شنا همراه با مصرف اولئوروپین

گلوتاتیون پراکسیداز ی بر میزان فعالیت دار معنیافزایش ، آلدهید دی مالون

 ندداشتمیزان تیول در مقایسه با گروه پارکینسونی  ی بردار معنی و افزایش

(001/0P< تمرین شنا همراه با مصرف اولئوروپین .)د دفاع توان می

ی را بهبود بخشیده و پراکسیداسیون لیپیدی را کاهش دهد. اکسیدان آنتی

ای  بنابراین، احتماالً این اثر تعاملی بتواند شیوه درمانی مؤثر و پیشگیرانه

 باشد. ی مرتبط با استرس اکسایشیها بیماریبرای جلوگیری از 
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Abstract 
Parkinson is a chronic and widespread 

neurodegenerative disorder. In this study, the effects 

of swimming exercise and oleuropein 

supplementation on oxidative stress of brain tissue in 

experimental model of Parkinson's disease in rat were 

investigated. In this experimental study, 40 adult 

male Wistar rats were selected and divided into five 

groups including: control group, Parkinson's group, 

swimming exercise, oleuropein consumption, 

swimming exercise with oleuropein consumption. 

The groups were forced to swim for 4 weeks (five 

sessions per week for 30 minutes each session) and 

groups 4 and 5 received 20 mg of oleuropein daily 

per kilogram of body weight orally for 4 weeks. 

Serum levels of the variables were evaluated using 

the thiobarbituric acid method. Data were analyzed 

using one-way ANOVA and Tukey post hoc tests 

(p≥0.05). In this study, oleuropein-Parkinson, 

swimming exercise-Parkinson, and swimming 

exercise with oleuropein-Parkinson consumption 

significantly decreased Malondialdehyde levels, 

significantly increased glutathione peroxidase activity 

and thiol compared to Parkinson's group (P<0/001). 

Swimming exercise with oleuropein consumption can 

improve antioxidant defense and decrease lipid 

peroxidation. Therefore, this interactive effect may 

necessitate more therapeutic and preventive treatment 

to prevent oxidative stress-related diseases. 

 

Keywords: Oleuropein, Oxidative Stress, Parkinson, 

Rat, Swimming Exercise. 
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 مقدمه 
با  کاختالل نوروپاتولوژی کینسون یکپار یبیمار

اهش کجسم سیاه است.  کتخریب اعصاب دوپامینرژی
 یتکباعث سندروم حر کدوپامینرژی یها نرونتعداد 
و  یعضالن کی، خشیینزک یشامل براد ای پیچیده

 ,.Vazifehkhah et alد )شو می ها انداملرزش 

یل که التهاب، تشکنشان داده است  مطالعات(. 2016
در  یسیداتیو نقش مهمکآزاد و استرس ا یها رادیکال

(. استرس Rajabi et al., 2017)دارند پارکینسون 
سیژن کا یها گونهه کد شو میایجاد  یسیداتیو وقتکا

 یسلول یها اکسیدان آنتی( افزایش یا دفاع ROSفعال )
سیداسیون لیپیدها، کاهش یابد و نتیجه آن پراک
است.  یو در نهایت مرگ سلول ها پروتئینسیداسیون کا

د قبل از توان میسیداتیو کافزایش میزان استرس ا
 ,.Ziai et al) اتفاق بیفتد ینرونعالیم دژنره شدن 

و شامل یداتیسکا -(. منابع اندوژن استرس2017
مداوم در  طور بهه کژن است یسکفعال ا یها رادیکال

سم ی، بر اثر متابولیانیمغز م یکنرژیدوپام یها نرون
-Malekند )شو مید یتول MAO-Bن توسط یدوپام

Mohammadi et al., 2015 حفاظت در برابر .)
آزاد در  یها رادیکالو القاء شده بر اثر یداتیسکب ایآس
 یها نرونو از جمله در  یزکستم اعصاب مریس

 یولکبا وزن مل ییها اکسیدان آنتیتوسط  یکنرژیدوپام
 یها ولکو مول Cو  E یها ویتامینر ی، نظپایین
 سموتاز،ید دیسکل سوپرایبزرگ از قب ینیپروتئ
اء شده انجام یون احیداز و گلوتاتیسکون پرایگلوتات

 (.Malek-Mohammadi et al., 2015د )شو می
اولئوروپین یک ترکیب فنلی است به لحاظ 

د باش میین بخش روغن زیتون تر فعالفارماکولوژیکی 
(Omar., 2010هم چنین .)  تحقیقات نشان داده

، ضدالتهابی و ضد اکسیدان آنتیاندکه اولئوروپین اثرات 
از ط آزمایشگاهی سرطانی دارد و قادر است در شرای

 Elmarakby) اکسیداسیون لیپیدی جلوگیری نماید

et al., 2012 عنوان به(. همچنین اولئوروپین 
فعالیت  یین ترکیب عصاره برگ زیتون داراتر فراوان

، مخمرها، ها باکتری، ها ویروسمیکروبی علیه ضد
د. پس از آن هیدروکسی باش می ها کپکو  ها قارچ

برابر  10تیروزول با ظرفیت جذب رادیکال اکسیژن تا 
ی و اکسیدان آنتی یها ویژگیسبز و با  یچا

(. Agah et al., 2015) دباش می یمیکروبی قو آنتی
باعث  ینات بدنیه تمرکنشان داده شده است 

از  یب ناشیاه در مقابل آسیمحافظت از جسم س
(. مغز Mabandla et al., 2010) شود میالتهابات 

نشده  چرب آزاد اشباع یدهاید و اسیپیسرشار از فسفول
ار یبس ها اکسیدانها به آن یهر دو هکد باش میچندگانه 

دها و یپیب فسفولیدنبال آس حساس هستند. به
از  یچندگانه ناشنشده  اشباعچرب آزاد  یدهایاس

 طور به ها سلوله یدو ال ییپالسما ی، غشاها اکسیدان
 یماریند. در بگیر میقرار  تأثیرتحت  یدیشد
نشده  اشباعچرب آزاد  یدهاینسون غلظت اسکیپار

 که حالیدر  ،افتهیاهش کاه یچندگانه در جسم س
ون یداسیسکه شاخص اک( MDA) آلدهید دی مالون

 Fallah- Mohammadi et) یابد مید افزایش یپیل

al., 2014اند ورزش منظم،  (. مطالعات نشان داده
سالمت مغز را بهبود بخشیده و از آسیب مغز با تعدیل 

 ,.Leite et al) کند میشرایط اکسایشی پیشگیری 

ورزش منظم اثرات  وجود این واقعیت که (. با2012
خوبی مشخص شده است فعالیت  به ،مفیدی دارد

د منجر به توان میورزشی بسته به شدت یا مدت آن 
 Scopel et) شوداسترس اکسایشی و مرگ سلولی 

al., 2006 ی ها گونه(. همچنین فعالیت ورزشی، تولید
سیژن کا یها گونهدهد.  می را افزایش اکسیژن واکنشی

های مختلف مانند لیپیدها،  راحتی ماکرومولکول فعال به
ها و اسیدهای نوکلئیک را  ، کربوهیدراتها پروتئین
ی بدن اکسیدان آنتیو از طرفی، سطح  کند میاکسید 

 یابد میبرای مقابله با این فشار اکسایشی کاهش 
(Battistelli et al., 2016.) 

اثرات تعاملی تمرین شنا و ن یشیدر مطالعات پ
پرداخته ی غیرآنزیمی ها اکسیدان آنتیاولئوروپین بر 

اثرات ورزش  بنابراین در مطالعه حاضر .نشده است



 69 ... یبافت مغز ویداتیبر استرس اکس نیاولئورپ  یاثر چهار هفته ورزش و مکمل دهکشاورزیان و همکاران:  

اثرات تعاملی نیز  به تنهایی و یک شنا و اولئوروپین هر
بافت  یاکسیدان آنتیت یبر فعالتمرین شنا و اولئوروپین 

 .شدصحرایی بررسی ی ها موش ینسونیمغز در مدل پارک
 

 مواد و روش ها
سر موش صحرایی نر بالغ نژاد  40در این مطالعه تجربی، 

شاپور اهواز  ویستار از خانه حیوانات دانشگاه جندی
وژی دانشگاه آزاد داری و به محل آزمایشگاه فیزیولخری

ی صحرایی ها موشواحد ایذه انتقال داده شدند. در ابتدا 
یک هفته در  مدت بهایشگاه جهت سازگاری با محیط آزم

آزمایشگاه نگهداری شدند. در کل دوره پژوهش، 
آزادانه دسترسی  طور بهی صحرایی به آب و غذا ها موش

ی صحرایی به پنج ها موشداشتند. در ادامه، روز هشتم 
سر موش( به شرح زیر تقسیم  هشتگروه  گروه )هر

گروه  -3 ،گروه پارکینسونی-2 ،گروه کنترل-1؛ شدند
گروه پارکینسونی  -4 ،پارکینسونی با مصرف اولئوروپین

گروه پارکینسونی درمان  -5 ،شده با تمرین شنا درمان
 شده با تمرین شنا و مصرف اولئوروپین.

ی تمرین شنا و تمرین شنا همراه با مصرف ها گروه
هفته )پنج جلسه در هفته و  چهار مدت بهاولئوروپین 
ن شنا )ویژه شنای دقیقه( در داخل وا 30هر جلسه 

 ,.Zar et alی صحرایی( شنا کردند )ها موشاجباری 

ی مصرف اولئوروپین و تمرین شنا ها گروه( و 2016
 چهار مدت بههمراه با مصرف اولئوروپین، اولئوروپین را 

هر کیلوگرم وزن  ازای به گرم میلی 20هفته )روزانه 
ساعت پس  48خوراکی دریافت کردند.  صورت بهبدن( 

 ها موشآخرین جلسه تمرین در پایان هفته چهارم، از 
مطالعه، کشته  های مورد شاخصی گیر اندازهجهت 

تمرینات  تأثیرشدند تا تغییرات بیوشیمیایی ناشی از 
 .شودشنا و مصرف اولئوروپین بررسی 

ابتدا حیوانات وزن شدند، سپس با تزریق داخل 
 بر گرم میلی 90کتامین هیدروکلراید )دوز  یصفاق

هر کیلوگرم وزن بدن( و زایالزین )دوز  ازای بهکیلوگرم 
هر کیلوگرم وزن بدن(  ازای بهبرکیلوگرم  گرم میلی 10
(. در ادامه، Sharifi et al., 2015شدند ) هوش بی

وسیله  تگاه استرئوتکس قرار گرفتند و بهدر دس ها موش
روی دستگاه ثابت  یهای داخل گوش و میله یقطعه دهان
جمجمه آنها تراشیده شد،  یوهای ناحیه پشتمانده و م

و  ی، پوست سر حیوان ضدعفونیه پنبه الکلوسیل بهسپس 
سر بین دو چشم تا  یاز میان سطح پشت ییک برش طول

. شدها ایجاد  گوش یمیان یفاصله نقطه سطح پشت
ی پیوندی روی سطح جمجمه زدوده شدند و ها بافت

و المبدا در یک نقطه برگما نمایان گردید. نقطه برگما 
ها رفتند و نشانگر دستگاه بر روی آنسطح برابر قرار گ

، سپس با توجه به مختصات استخراج شده از شدتنظیم 
مغز  قدامی -دسته میانیمغز، مختصات  یاطلس جراح

 یو پشت 6/1= یجانب ی، میان6/4= یخلف ی)قدام
 ,.Sharifi et al) شد( مشخص متر میلی 2/8= یشکم

بیماری  ین مطالعه برای ایجاد مدل حیوان(. در ای2015
دوپامین  یهیدروکس 6پارکینسون، از تزریق یک طرفه 

 Sharifi etمغز استفاده شد ) -یمیان یدر دسته قدام

al., 2015 دوپامین )شرکت سیگما  یهیدروکس 6( و
میکرولیتر نرمال  2میکروگرم در  8امریکا( نیز با غلظت 

. شداسکوربیک( تهیه  اسید درصد 01/0)دارای  سالین
اپومورفین )شرکت سیگما، ساخت امریکا( در نرمال 

اسید اسکوربیک حل شد. این دارو با  درصد 01/0سالین 
 هر ازای به گرم میلی 05/0توجه به وزن حیوان با دوز 

زیرجلدی تزریق شد  صورت بهکیلوگرم وزن بدن 
شدن حیوانات مورد  ی)آپومورفین برای تأیید پارکینسون

دقیقه پس از تزریق  5-10د(، گیر میاستفاده قرار 
های حیوان  دقیقه تعداد چرخش 15 مدت بهآپومورفین، 

 Sharifi et) شددر سمت آسیب ندیده شمارش و ثبت 

al., 2015های  (. در ادامه، در این آزمایش از گروه
تایی موش استفاده شد، بافت موردنظر بالفاصله  هشت 

 محلول لیتر میلی 10گرم بافت  1هر  ازای بهشده و وزن 
KCL 5/1%  از محلول هموژنه شد اضافه و هموژنه .

 TCA 3% لیتر میلی 5/2لیتر برداشته و  میلی 5/0شده 
درجه  37دقیقه در بن ماری  10 مدت بهاضافه شد و 

دقیقه در دور  10نگهداری گردید، سپس  گراد سانتی
از محلول رویی بعد  لیتر میلی 5/0سانتریفیوژ شد.  3000
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محلول  لیتر میلی 3یک  از سانتریفیوز برداشته و به هر
 درصد 67/0لیتر محلول  میلی 1اسید فسفریک و  1/0

TBA  دقیقه در آب جوش قرار گرفتند،  45اضافه شد و
 لیتر میلی 4یک  در ظرف یخ خنک و به هر ها  لوله

دقیقه با دور  20بوتانول اضافه شد. بعد از ورتکس کردن 
سانتریفیوژ و در نهایت جذب با طول موج  2000

nm532  خوانده شد و پس از قراردادن اعداد حاصل از
اسپکتروفتومتری و جذب در معادله خطی منحنی 

براساس  آلدهید دی مالوناستاندارد میزان غلظت 
(nmol/g/ wet tissue مورد ارزیابی قرار گرفت )
(Goudarzi et al., 2017.) 

 
 منحنی استاندارد

در ابتدا باید منحنی استاندارد رسم شود که الزم است 
تهیه شده و با استفاده از  MDAمحلول استاندارد 

شوند.  گیری  ها اندازه دستگاه اسپکتروفتومتر، طول موج
، 8،10های  لیتر از محلول استاندارد با غلظت میلی 5/0
 3سپس  شته شد.میکروموالر بردا 5/0، 1، 2، 4، 6

اسید فسفریک اضافه شد و  درصد 1لیتر محلول  میلی
 بقیه مراحل همچون مراحل قبل انجام گردید.

 
 سنجش میزان تیول

)معرف المن(  DTNBبرای ارزیابی گروه تیول از 
از بافر  لیتر میلی 1آزمایش ه استفاده گردید. در یک لول

لیتر محلول هموژن میکرو 50( را به =6pHتریس )
 412افه شد و جذب نوری آن در طول موج بافت اض
 20 ها  (. سپس به لولهA1ی شد )گیر اندازهنانومتر 

دقیقه در  15اضافه شد،  DTNBمیکرولیتر معرف 
دمای اتاق نگهداری و سپس جذب آن در همان طول 

(. میزان جذب شاهد A2ی گردید )گیر اندازهموج 
ی رگی اندازهنانومتر  412)حاوی بافرتریس( نیز در 

بدست آمده در  Bو  A1 ،A2(. مقادیر Bگردید )
تیولی  های  شود و میزان گروه می قرار داده (1)ه رابط

 (.Mansouri et al., 2013) شدمحاسبه 
6/13×05/0  /07/1×B-A1-A2 )- (mM) - های تیول میزان گروه 

 ی سطح فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیدازگیر اندازه

تهیه نمونه و نحوه سنجش سطح فعالیت آنزیم 
گلوتاتیون پراکسیداز مطابق با دستورالعمل قیدشده در 

 ,BioVision Incorporatedکیت تجاری 

Milpitas, CA, USA انجام شد. یک واحد ))
فعالیت به معنی مقداری از آنزیم که موجب 

+به  NADPH میکرومول از 1اکسیداسیون 
NADP 

درجه  25ایط کیت و در دمای در دقیقه تحت شر
های  است. الزم به ذکر است تمام جنبه گراد سانتی

اخالقی پژوهش حاضر در آزمایشگاه فیزیولوژی 
سی و مورد تأیید دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ایذه برر

های آماری  آزمون ها با استفاده از قرار گرفت. داده
اسمیرنوف، آنالیز واریانس یکطرفه و  -کلموگروف

 .(>05/0P)آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند 
 

 نتایج 
، تیول و گلوتاتیون آلدهید دی مالوندر این مطالعه، سطوح 

ی پنجگانه ها گروهی صحرایی در ها موشپراکسیداز 
 ارائه شده است. 3و  2، 1 هایتحقیق در نمودار

نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد سطوح 
ی دار معنی طور بهدر گروه پارکینسونی  آلدهید دی مالون

(. همچنین >001/0Pباالتر از گروه کنترل بوده است )
پارکینسونی مصرف  در گروه آلدهید دی مالونسطوح 

پارکینسون و  -پارکینسون، تمرین شنا -اولئوروپین
پارکینسون  -تمرین شنا همراه با مصرف اولئوروپین

 پارکینسونی بودتر از گروه  پایین یدار معنی طور به
(001/0P<)  2طور که در نمودار  (. همان1)نمودار 

در  پراکسیداز گلوتاتیونمیزان فعالیت د شو میمشاهده 
تر از گروه  پایینی دار معنی طور بهگروه پارکینسونی 

 تیفعال زانیاز سوی دیگر م (.>001/0Pکنترل بود )
در گروه پارکینسونی مصرف  دازیپراکس ونیگلوتات

اولئوروپین، گروه پارکینسونی+ تمرین شنا و گروه 
پارکینسونی+ تمرین شنا همراه با مصرف اولئوروپین 

ی نسبت به گروه پارکینسونی دار معنی طور به
جه حاصل از آزمون ی(. نت>001/0Pیافت )افزایش 
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طرفه نشان داد که میزان تیول  یکانس یوار لیتحل
نترل کاهش کنسبت به گروه  ینسونگروه پارک

ج نشان داد ی(. نتا>05/0Pی داشته است )دار معنی
 -ی عصاره اولئوروپینها گروهکه میزان تیول در 

نسون و تمرین کیپار -ن شناینسون و گروه تمرکیپار
پارکینسون نسبت  -شنا همراه با مصرف اولئوروپین

ی داشته است دار معنیافزایش  ینسونکیبه گروه پار
(001/0P<.) 

 

 
 .در مدل حیوانی بیماری پارکینسون آلدهید دی مالونچهارهفته تجویز خوراکی اولئوروپین و تمرین شنا بر سطوح  تأثیر .1نمودار 

 (.n=8)در هر گروه تکمیلی توکی ( و تست One Way ANOVAانحراف معیار رسم شده است. آنالیز و واریانس یک طرفه ) ±نمودار برحسب میانگین
 (>001/0Pبا گروه کنترل سالم ) دار معنیعالمت ***: تفاوت 

 (>001/0P) با گروه پارکینسونی شده دار معنی: تفاوت ### عالمت
 :PD+OLE+Exe اولئوروپین+ ورزش شنا پارکینسون+ .:PD پارکینسون، :PD+OLE پارکینسون+ اولئوروپین، :PD+Exeپارکینسون+ ورزش شنا 

 

 
 .در مدل حیوانی بیماری پارکینسون گلوتاتیون پراکسیداز میزان فعالیتچهارهفته تجویز خوراکی اولئوروپین و تمرین شنا بر  تأثیر .2نمودار 

 (.n=8)در هر گروه تکمیلی توکی ( و تست One Way ANOVAانحراف معیار رسم شده است. آنالیز و واریانس یک طرفه ) ±نمودار برحسب میانگین
 (>001/0Pدار با گروه کنترل سالم ) معنیعالمت ***: تفاوت 

 (>001/0P) دار با گروه پارکینسونی شده : تفاوت معنی### عالمت
 .:PD+OLE+Exe اولئوروپین+ ورزش شنا پارکینسون+ .:PD پارکینسون، :PD+OLE پارکینسون+ اولئوروپین، :PD+Exeپارکینسون+ ورزش شنا 
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 .در مدل حیوانی بیماری پارکینسون چهارهفته تجویز خوراکی اولئوروپین و تمرین شنا بر میزان تیول تأثیر .3نمودار 

 (.n=8)در هر گروه تکمیلی توکی ( و تست One Way ANOVAانحراف معیار رسم شده است. آنالیز و واریانس یک طرفه ) ±نمودار برحسب میانگین
 (>001/0Pسالم ) دار با گروه کنترل عالمت ***: تفاوت معنی

 (>001/0P) دار با گروه پارکینسونی شده : تفاوت معنی### عالمت
 .:PD+OLE+Exe اولئوروپین+ ورزش شنا پارکینسون+ .:PD پارکینسون، :PD+OLE پارکینسون+ اولئوروپین، :PD+Exeپارکینسون+ ورزش شنا 

 

  یریگ جهیبحث و نت
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تجویز 

ی است و در اکسیدان آنتیاولئوروپین دارای خواص 
 دار معنیحیوانات پارکینسونی شده، منجر به کاهش 

 گلوتاتیون پراکسیداز و افزایش ،آلدهید دی مالونسطح 
بتال به افزایش میزان تیول نسبت به گروه جراحی م

 Hajizadehکه توسط ای  پارکینسون شد. در مطالعه

.et alMoghaddam  (2014) انجام گرفت ،
داری  طور معنا تیمار با عصاره برگ زیتون نیز به یشپ

قدرتی القاشده در مدل حیوانی  -اختالالت تعادلی
بیماری پارکینسونی را کاهش داد و همچنین باعث 
افزایش فعالیت آنزیم کاتاالز و کاهش سطح 

ج نشان دادندکه عصاره ی شد. نتای آلدهید دی مالون
دانی آکسی برگ زیتون احتماالً با اثر حفاظتی و آنتی

ای سبب کاهش  مالحظه تواند به میزان قابل خود می
های  اختالالت رفتاری و افزایش فعالیت آنزیم

اکسیدانی مثل کاتاالز و کاهش سطح مالون  آنتی
از جمله  .شودید در بیماری پارکینسون ئآلد دی

Dekanski et al. (2009a,b)  گزارش کردند که
ی ترکیبات مختلف موجود در اکسیدان آنتیخصوصیات 

 گلوکوسید،-7عصاره برگ زیتون )اولئوروپین، آپیجین 

گلوکوسید و کافئیک اسید( در مهار -7 لوتئولین
آزاد و حفاظت از پراکسیداسیون چربی  یها رادیکال

ی اکسیدان آنتی یها سلول، با افزایش فعالیت آنزیم یغشا
سوپراکسیددیسموتاز و کاتاالز، منجر به تنظیم تعادل 

صحرایی  یها موشاکسیداتیو و حفاظت از مخاط معده 
 (.Dekanski et al., 2009) شدتحت استرس 

 یها بکیز که رابطه مثبت مقدار ترین یمطالعات
ت یرا با ظرف یاهیگ یها موجود در عصاره یدیفالونوئ

درمان  شیپه کردند کردند گزارش کد ییتأ یاکسیدان آنتی
را بر  OHDA-6 ی، اثر سمکیخورا Eن یتامیبا و

 یسموتاز موجود در تنه مغزید دیسکم سوپرایزان آنزیم
 Perumal etدهد ) یاهش مک یکو هسته ساب تاالم

al., 1992از  یه غنکز یغال نیتیاه ماری(. عصاره گ
 یها نرون ین است، موجب بقایمار یلیس اکسیدان آنتی

پس  یاه حتیم جسم سکاتال در بخش مترایگرواسترین
 6ن یسکه نوروتووسیل بهشده ونِ القایاز نورودژنراس

 Baluchnejadد )شو مین یدوپام یسکدرویه

Mojarad et al., 2011 شواهد متعددی نشان .)
دهند که استرس اکسیداتیو نقش کلیدی در  می

ی دوپامینرژیک سیستم ها نروندژنراسیون 
(. Dias et al., 2013) کند مینیگرواستریال ایفا 
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گزارش شده است که در بیماری پارکینسون 
نزیمی متابولیسم آ ،اتواکسیداسیون دوپامین و همچنین

انجام  Bاکسیداز  آمین نوودوپامین که توسط آنزیم م
 شود میی اکسیژن فعال ها گونهد، موجب تولید شو می

(Semchuk et al., 1993عالوه بر این رسوب .) 
 هوسیل بهشده آهن و پراکسیداسیون لیپیدی القا

ی ها سلولی آزاد، منجر به آسیب اکسیداتیو در ها رادیکال
 شود میدوپامینرژیک سیستم نیگرواستریاتال 

(Wypijewska et al., 2010 در شرایط فیزیولوژیک .)
 ها بافتلیپیدی در  های پایینی از پراکسیداسیون غلظت

د، اما در شرایط بیماری، میزان شو مییافت 
مغزی  پراکسیداسیون لیپیدی در جسم سیاه و استریاتوم

های حیوانی  ن مبتال به پارکینسون و در نمونهبیمارا
(. Venkateshappa et al., 2012) یابد میافزایش 

 -6در مدل تجربی بیماری پارکینسون نیز تزریق 
ی هیدروکسیل ها رادیکالپامین با تولید هیدروکسی دو

 Iدر جریان اتواکسیداسیون و با مهار کمپلکس
ی ها سلولمیتوکندریایی منجر به آسیب اکسیداتیو در این 

در این  (.Glinka et al., 1995) شود میدوپامینرژیکی 
مطالعه نیز افزایش میزان پراکسیداسیون لیپیدی در 

بتال به پارکینسون ناحیه استریاتوم مغز حیوانات م
د. باش میمطالعات قبلی  مشاهده شد که در راستای

مطالعه حاضر نشان داد تیمار با  همچنین یافته
را  TBARSهفته میزان  چهار مدت بهاولئوروپین 

 نسبت به گروه کنترل افزایش داد. نتایج مطالعه
Alirezaei et al. (2012 )ز اتانول در ینشان داد تجو

ش یه افزاوسیل بهکه  شد یت کبدیسم، موجب ها موش
ناز، کلسترول تام، یترانس آم یها میسطح آنز دار معنی

ک کبد مشخص شد. یپاتولوژ یها افتهین یو همچن
ون یداسیاز پراکس ی)شاخص TBARSن غلظت یهمچن

. افتیش یشده با اتانول افزا درمان یها موشد( در یپیل
و با یداتیسکه استرس اکدر مطالعات اشاره شده است 

 یاکسیدان آنتی یها ستمیآزاد، س یها رادیکالد یتول
و مغز در برابر اثرات مخرب  کند میف یمغـز را تضع

(. Shukitt-Hale et al., 2006بیند ) ب مییآن آسـ

 یبر اثرات درمان یمبن ییها گر گزارشیاز طرف د
ر یالت نظکها و مش یماریاز ب یاریبس یورزش بر رو

اد آمده است. یمر و اعتین باال، آلزا، فشار خویافسردگ
ر یترها نظینوروترانسم یزان آزادسازید متوان میورزش 

ن را در ین و سـروتونیولک لین، استیگلوتامات، دوپام
(. شواهد نشان Naderi et al., 2006ر دهد )ییمغز تغ

مغز را فعال  یکینرژیستم دوپامیه ورزش سکدهد  یم
ش یمخطط را افزان موجود در جسم یرده، دوپامک
ش ین احتمال را افزایها وجود ا افتهین یدهد. ا یم
 یریپذ بیاهش آسکه ورزش باعث کدهد  یم

 OHDA-6بت به نس یکینرژیامدوپ یها نرون
بیان  ها پژوهش(. Yoon et al., 2007د )شو می
 یها یندرکتویبر م ین استقامتیاثر تمرکه کنند  می

اهش عوامل کو  یاکسیدان آنتیت یش ظرفیمغز با افزا
ن ی(. تمرLau et al., 2011همراه است ) یشیساکا

وژنز در قشر مغز یز باعث آنژیگردان ن نوار یرو یاجبار
ش یوژنز با افزاین آنژید. اشو میو جسم مخطط 

باعث  ها سلول یوژن برایکژن و گلیسکبودن ا فراهم
آزاد  یها رادیکالد ید و از تولشو می ها نرونشدن  فعال
های  (. فعالیتDing et al., 2004) کند می یریجلوگ

ی ها گونهورزشی با شدت باال از طریق افزایش تولید 
رادیکالی، منجر به ایجاد استرس اکسیداتیو و آسیب 
اکسایشی لیپیدها و تولید بعدی پراکسیداسیون لیپیدی 

  (.Tajiri et al., 2010ند )شو می
ا دومین یافته این پژوهش نشان داد تمرین شن

 افزایش، آلدهید دی مالونسطوح  دار معنیسبب کاهش 
 دار معنیمیزان گلوتاتیون پراکسیداز و افزایش  دار معنی

ارکینسونی شد. مطالعات میزان تیول نسبت به گروه پ
ص یاهش نقاکموجب  یت ورزشیاند فعال نشان داده

ه از اختالالت کد شو می یمارانیب یو شناخت یبدن
ب یو آس یته مغزکشامل س یزکمر یستم عصبیس

(. Yasuhara et al., 2007) برند یرنج م ینخاع
ن کمم یکن عامل تروفیه چندکشده است  گزارش

ستم ید ورزش بر سیآثار مف یها سمیانکاست در م
 یک(. Yasuhara et al., 2007م باشند )یسه یعصب
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، یرد بدنکد عملتوان میل نشان داد ورزش یفراتحل
، قدرت، تعادل و یسالمت زندگت وابسته به یفکی

را بهبود  ینسونکیماران پاریبرداشتن ب سرعت گام
(. در حال حاضر Goodwin et al., 2008ببخشد )

 فراینده ک یبر حفاظت عصب مؤثر یمبود داروهاک
د. شو مینند احساس کرا متوقف  ینرونل یتحل

ه ورزش و کنند ک یشنهاد میفراوان پ یها پژوهش
 یها بیآس د احتمال خطرتوان می یت منظم بدنیفعال
 یها یماریگر بینسون و دکینده مانند پاریدر آ ینرون
 -Fallahاهش دهند )کرا  ینرونل یتحل

Mohammadi et al., 2014ن ورزش ی(. همچن
و  کند میع یمخطط را تسر -اهیب جسم سیام آسیالت

 -اهیستم جسم سیدر س یکنرژیدوپام یانتقال عصب
 (. O'Dell et al., 2007دهد ) یر مییمخطط را تغ

که کند  این پژوهش بیان می سومین یافته مهم
مصرف اولئوروپین همراه با تمرین شنا موجب کاهش 

میزان  دار معنیافزایش  ،آلدهید دی مالونسطوح  دار معنی
مقایسه با گروه  گلوتاتیون پراکسیداز و میزان تیول در

 Mohammadد. در همین راستا، شو میپارکینسونی 

Hosseini et al. (2018 ) در پژوهشی نشان دادند

تمرین شنا همراه با مصرف عصاره دارای اثرات تعاملی 
 و کاهش پراکسیداز گلوتاتیون میزان فعالیت در افزایش

 امای صحرایی است، ها موشدر  آلدهید دی مالون سطح
تمرین شنا همراه با مصرف بابونه، در افزایش ظرفیت 

 .ی صحرایی، اثر تعاملی نداردها موشتام  اکسیدان آنتی
ن در مطالعه حاضر براساس مصرف اولئوروپین یبنابرا
محافظتی در برابر بیماری پارکینسون دارد و تمرین  تأثیر
 .کند میرا تقویت  ها اکسیدان آنتی تأثیرشنا 

رسد  نظر می حاضر، به پژوهشهای  با توجه به یافته
د دفاع توان میئوروپین تمرین شنا همراه با مصرف اول

ی را بهبود بخشیده و پراکسیداسیون لیپیدی اکسیدان آنتی
را کاهش دهد. بنابراین، احتماالً این اثر تعاملی بتواند 

ای برای جلوگیری از  شیوه درمانی مؤثر و پیشگیرانه
 باشد. های مرتبط با استرس اکسایشی بیماری
 

 سپاسگزاری
 یارشناسکمقطع نامه  انیاز پاحاضر برگرفته مقاله 

دانشگاه آزاد  فناوری، مصوب معاونت پژوهش و ارشد
این از  ،لهین وسی. بددباش میاسالمی واحد اهواز 

 .گردد میمعاونت تشکر و قدردانی 
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