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چکیده
بیماري پارکینسون شایعترین اختالل حرکتي عصبي است که بصورت بالیني توسط کندي حرکت ،اختالالت وضعیتي ،لرزش در حال
استراحت و سفتي عضالني مشخص مي شود .کورکومین پلي فنلي طبیعي است که از زردچوبه بدست مي آید و در بسیاري از اختالالت
تخریب کننده نورون نقش حفاظت نوروني دارد .مطالعات نشان مي دهد که ورزش ممکن است اثرات مفیدي بر روي بیماري هاي
تحلیل برنده سیستم عصبي داشته باشد .بنابراین در این مطالعه اثر کورکومین به همراه ورزش تردمیل در مدل حیواني پارکینسون مورد
بررسي قرار گرفت .در این مطالعه از  84سر رت نژاد ویستار در  4گروه (کنترل ،ورزش ،پارکینسون ،کورکومین ،پارکینسون +ورزش،
کورکومین +ورزش ،کورکومین +پارکینسون و کورکومین +پارکینسون +ورزش) استفاده شد .بیماري پارکینسون بوسیله تزریق رزرپین به
مدت  2روز( )1mg/kg, i.pایجاد گردید .براي سنجش کاتالپسي از تست میله استفاده شد .به حیوانات در گروههاي کورکومین ،با
دوز 95میلي گرم /کیلوگرم بصورت داخل صفاقي به مدت 22روز کورکومین تزریق شد .موشهاي صحرایي در گروههاي ورزش 9 ،روز
در هفته به مدت  25دقیقه با سرعت  28متر در دقیقه ،در طول  3هفته توسط دستگاه تردمیل موتور دار مجبور به دویدن شدند .براي
تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSبا بهکارگیري آنالیز واریانس یکطرفه در سطح معناداري  p > 5/59استفاده شد .میزان کاتالپسي
در گروه کورکومین +ورزش +پارکینسون اختالف معناداري با گروه پارکینسون +ورزش و پارکینسون  +کورکومین نداشت .کورکومین
ميتواند باعث کاهش کاتالپسي ناشي از رزرپین شود اما اثر کاهشي آن به اندازه ورزش نیست.
کلمات کلیدی :ورزش تردمیل ،پارکینسون ،کورکومین ،موش صحرایي.

مقدمه
بیماري پارکینسون ) (PDدومین و معمول ترین بیماري

ناشي از تحریک) و عملکرد نادرست میتوکندریایي در

تخریب عصبي است که حدود  2-2درصد افراد باالي 59

مغز را تحریک ميکنند که ميتواند منجر به تخریب

سال را تحت تاثیر قرار مي دهد و در سنین باالتر شیوع

سیستم دوپامینرژیک مغز میاني شود که نتیجه آن بیماري

بیشتري دارد [ PD .]22یک بیماري مزمن ،پیشرونده و

پارکینسون است [ .]2مطالعات بسیاري گویاي آن است که

تخریب عصبي مرتبط با مرگ وسیعي از نورونهاي

تمرین جسماني از تحلیل رفتن بدن و ضعیف شدن

دوپامینرژیک در بخش متراکم جسم سیاه است که با

عضالت جلوگیري کرده و از این طریق میزان مرگ و میر

کاهش معني دار سطوح دوپامین جسم مخطط همراه مي

ناشي از بیماري را کاهش ميدهد .عالوه بر این ،افزایش

باشد [ .]22این بیماري با کندي حرکات ،لرزش در حالت

دامنه حرکتي ،افزایش قدرت و همچنین بهبود کیفیت

استراحت ،سفتي عضالني و اختالل در رفلکس هاي

زندگي بیماران به وسیله انجام تمرینات ورزشي در اکثر

وضعیتي مشخص مي شود [ .]22 ،3شواهد حاکي از این

مطالعات انجام گرفته ثابت شده است [ .]5مطالعات روي

است که فاکتورهاي محیطي و فاکتورهاي ژنتیکي

آزمودنيهاي انساني و حیواني نشان مي دهد که ورزش

خطرناک ،استرس اکسیداتیو و اکسیتوتوکسیتي (سمیت

بسیاري از جنبههاي عملکرد مغز را هدف قرار داده و
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داراي آثار گستردهاي بر روي سالمت کلي مغز ميباشد

اسالمي و معاهده هلسینکي نگهداري شدند .موشهاي

[ .]2کورکومین (دي فروئیل متان) یک پلي فنل طبیعي از

صحرایي به طور تصادفي به  5گروه  5تایي تقسیم شدند:

دسته دي آریل هپتانوئیدها [ ]9است که از زردچوبه

-2گروه کنترل -2گروه -3 DMSOگروه ورزش -8گروه

بدست ميآید و در بسیاري از اختالالت تخریب کننده

کورکومین -9 ،گروه پارکینسون -5 ،گروه ورزش و

نورونها نقش حفاظت نوروني رابه آن نسبت دادهاند

کورکومین -7 ،گروه ورزش و پارکینسون-4 ،گروه

[ .]25کورکومین داراي گستره وسیعي از اثراتي است که

پارکینسون و کورکومین -5گروه پارکینسون و کورکومین

ميتواند چندین مکانیسم مرتبط با پیري را تحت ناثیر قرار

و ورزش.

دهد[ .]23این ترکیب داراي خواص ضدالتهابي،

بیماري پارکینسون بوسیله تزریق رزرپین

ضدویروسي ،ضدقارچي ،ضدسرطان و اثرات محافظت

 )Aldrich, Indiaبا دوز  2میلي گرم به ازاي هر کیلوگرم

نوروني است [. ]23 ،25ثابت شده کورکومین موجب

وزن بدن طي دو روز متوالي بصورت داخل صفاقي ایجاد

بهبود بیماريهاي آلزایمر و پارکینسون ،صرع ،ایسکمي

شد [.]22

مغزي و افسردگي شده و همچنین آسیبهاي مغزي ناشي

براي ارزیابي کاتالپسي از تست میله ( )bar-testاستفاده

از سکته مغزي را کاهش ميدهد [ .]23 ،25کورکومین با

شد .این تست در جوندگاني که در آنها پارکینسونیسم

سدکردن راه JNKها( )Janus kinaseازطریق جلوگیري از

تجربي توسط هالوپریدول ،متي روزین و رزرپین ایجاد

سوءکارکرد میتوکندريها مانع از بین رفتن نورونهاي

شده است ،براي ارزیابي کاتالپسي به کار مي رود .وسیله

دوپامینرژیک در مدل موشهاي مبتال به پارکینسون مي-

مورد استفاده در این آزمون ،یک بارفیکس داراي یک

شود [ .]25با توجه به اثرات مفید کورکومین و ورزش در

سکوي چوبي بود .ارتفاع بارفیکس از سکو5 ،سانتي متر و

درمان بیماري پارکینسون ،در این مطالعه اثر دو فاکتور

قطر میله  5.5سانتيمتر بود .براي انجام آزمایش حیوان بر

ورزش تردمیل و کورکومین بر کاتالپسي در موشهاي

روي سکو قرار داده مي شد و دو دست آن به آرامي روي

صحرایي نر مدل پارکینسوني با رزرپین بررسي شد.

میله بارفیکس قرار داده مي شد .مدت زماني که حیوان در

(sigma-

این وضعیت قرار میگرفت ثبت گردید .زمان قطع آزمون
مواد و روش کار

موقعي بود که حیوان یکي ویا هر دو دست خود را از

در این تحقیق که از نوع تجربي است از تعداد  98سر

روي میله برميداشت و یا سر خود را به صورت

موش صحرایي نر نژاد ویستار خریداري شده از پاستور

جستجوگرایانه حرکت ميداد .بدیهي است هرچه

کرج به وزن تقریبي 295±85گرم استفاده شد و در حیوان

کاتالپسي حیوان شدیدتر بود،مدت زمان بیشتري را در

خانه دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم نگهداري شدند

وضعیت اعمال شده سپري ميکرد [.]28

وتامدت یک هفته پس ازاستقرارحیوان دراین محیط هیچ

کورکومین) (Merk, Germanyبادوز95میلي گرم/کیلوگرم

آزمایشي روي آنها انجام نگرفت تابه شرایط محیط جدید

[ ]25به تعداد نمونه ها با استفاده از حالل  DMSOآماده

عادت کنند .حیوانات در محدوده دمایي  25-28درجه

و سپس برحسب وزن موشها به صورت داخل صفاقي به

سانتي گراد ،رطوبت  85-89درصد و در شرایط 22

مدت 22روزبطورمتوالي به موش هاتزریق شد.

ساعت روشنایي و  22ساعت تاریکي و دسترسي آزاد به

موش هاي صحرایي در گروه هاي ورزش 9 ،روز در هفته

آب و غذا در قفسهاي پالستیکي پوشیده شده با خاک

به مدت  29-25دقیقه با سرعت  28متر در دقیقه ،در طول

اره و تراشه چوب نگهداري شدند موشها بر اساس

 3الي 8هفته توسط دستگاه تردمیل در شیب صفر درجه

استانداردهاي رعایت حقوق حیوانات مصوبه دانشگاه آزاد

ورزش داده شدند .به منظور سازگاري حیوانات،سرعت
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دستگاه به تدریج از 25متر به  28متر در دقیقه و زمان

 8گروه ورزش و پارکینسون افزایش معناداري (

دویدن از  25به  29-25دقیقه در طول هفته اول رسانده

 )p<0.05با گروه پارکینسون نشان داد.

شد .جهت اجبار حیوانات به دویدن از شوک الکتریکي

در گروه پارکینسون و کورکومین افزایش معني دار در

توسط یک صفحه میله اي در پشت دستگاه ،استفاده شد.از

زمان تست میله نسبت به گروه کنترل در نمودار  3 ،2 ،2و

هفته دوم به منظور گرم شدن ابتدا به طور تدریجي

 )**p< 5/52( 8مشاهده شد .همینطور افزایش معني دار

سرعت از  25به  28متر رسانده ميشد و حیوانات به

در زمان تست میله نسبت به گروه پارکینسون

مدت  25تا  29دقیقه با سرعت  28متر در دقیقه ورزش

( )p<5/52در نمودارهاي  2تا  8و نسبت به گروه

داده مي شدند [.]5 .28

ورزش و پارکینسون در نمودار  )p<5/52( 2و در

دادههاي بدست آمده در نمونههاي مورد مطالعه با استفاده

نمودار  )p<5/59( 8مشاهده شد.

از نرمافزار ( SPSSویرایش )29مورد تجزیه و تحلیل

گروه پارکینسون و کورکومین و ورزش افزایش معني

( One-way

داري در زمان تست میله نسبت به گروه کنترل در نمودار

 )ANOVAآنالیز شده و سطح معناداري بین گروهها با

 2و  )**p< 5/52( 8و نمودار  )*p<5/59( 3و نسبت به

استفاده ازتست توکي ( )TUKEYو با در نظر گرفتن

گروه پارکینسون در نمودار  3 ،2و  )p<5/52( 8و در

 P<0.05مشخص شدند.

نمودار  )p<5/552( 2نشان داد .همچنین اجبار موش-

قرارگرفتند .دادهها با آزمون واریانس یکطرفه

هاي صحرایي به دویدن بر روي تردمیل در گروه

نتایج

پارکینسون و کورکومین و ورزش کاهش معني داري را در

در پژوهش حاضر تجویز رزرپین در گروههاي

زمان تست میله نسبت به گروه پارکینسون و کورکومین

پارکینسوني باعث افزایش معنيداري در زمان تست میله

در نمودار 2و  )∆∆p<5/52( 8و در نمودار)∆p<5/59( 3

نسبت به گروه کنترل سالم گشت.

نشان داد.این گروه نسبت به گروه ورزش و پارکینسون در

همانطور که در نمودار 3 ،2،2و  8مشاهده مي شود گروه

نمودار  )p<5/52( 2و در نمودار )p<5/52( 8

پارکینسون ( )***p< 5/552داراي افزایش معني داري در

کاهش معنيداري در زمان تست میله نشان داد و توانست

زمان تست میله نسبت به گروه کنترل بود.

باعث بهبود کاتالپسي شود.

ورزش تردمیل منظم در گروه ورزش و پارکینسون نسبت

گروه  DMSOدر هیچ یک از نمودارها تفاوت معنيداري

به گروه پارکینسون موجب کاهش معنيداري در زمان

با گروه کنترل سالم و گروه کورکومین نداشت که نشان

تست میله و بهبود کاتالپسي گردید .همانطور که در

ميدهد تزریق  DMSOبه عنوان حالل داروي کورکومین

نمودارهاي  3 ،2،2و  8مشخص است ،گروه ورزش و

در گروه  DMSOو حتي گروههاي دریافت کننده این

پارکینسون و ( )**p< 5/52داراي افزایش معني دار در

دارو تاثیري در میزان کاتالپسي نداشته است.

زمان تست میله نسبت به گروه کنترل بود .در نمودار  2و
 3این گروه نسبت به گروه پارکینسون ()p<5/52
کاهش معني داري در زمان تست میله نشان داد .در نمودار
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●●

نمودار  -2مقایسه اثر ورزش و تجویز کورکومین در موشهاي پارکینسوني در روز اول *** p<5/552 .اختالف معني دار نسبت به
گروه کنترل است ** p<5/52 .اختالف معني دار نسبت به گروه کنترل است  p< 5/52 .اختالف معني دار نسبت به گروه
پارکینسوني است.

ΔΔ
∎∎∎
●●●

∎∎
●●
**

نمودار -2مقایسه اثر ورزش و تجویز کورکومین در موش هاي پارکینسوني در هفته اول ** p< 5/52 .اختالف معني دار نسبت به گروه
کنترل است *** p< 5/552 .اختالف معني دار نسبت به گروه کنترل است p< 5/552 .اختالف معني دار نسبت به گروه
پارکینسوني است  p< 5/52 .اختالف معني دار نسبت به گروه پارکینسون است  p< 5/552 .اختالف معني دار نسبت به
گروه پارکینسون  +ورزش است  p< 5/52 .اختالف معني دار نسبت به گروه پارکینسون  +ورزش است ∆∆ p< 5/52 .اختالف
معني دار نسبت به گروه پارکینسون +کورکومین است.
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Δ
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●●
**

●●
**

نمودار -3مقایسه اثر ورزش و تجویز کورکومین در موش هاي پارکینسوني در هفته دوم ** p< 5/52 .اختالف معني دار نسبت به
گروه کنترل است * p<5/59 .اختالف معني دار نسبت به گروه کنترل است *** p< 5/552 .اختالف معني دار نسبت به گروه کنترل
است  p<5/52 .اختالف معني دار نسبت به گروه پارکینسون است ∆ p<5/59 .اختالف معني دار نسبت به گروه پارکینسوني+
کورکومین است.
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نمودار -8مقایسه اثر ورزش و تجویز کورکومین در موش هاي پارکینسوني در هفته سوم *** p<5/552 .اختالف معني دار نسبت به
گروه کنترل است **p<5/52 .اختالف معني دار نسبت به گروه کنترل است  p<5/59 .اختالف معني دار نسبت به گروه پارکینسوني
است  p<5/52 .اختالف معني دار نسبت به گروه پارکینسوني است  p<5/59 .اختالف معني دار نسبت به گروه پارکینسوني است.
 p< 5/59اختالف معني دار نسبت به گروه پارکینسوني  +ورزش است p< 5/52 .اختالف معني دار نسبت به گروه پارکینسوني
 +ورزش است ∆∆ p< 5/52 .اختالف معني دار نسبت به گروه پارکینسوني  +کورکومین است.
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بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تزریق روزانه  95میلي-

مطالعه ما نیز کورکومین توانست شدت کاتالپسي را

گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن کورکومین ميتواند

کاهش دهد اما اینکه مکانیسم دقیق دخیل در این کاهش

کاتالپسي و رژدیته را در موشهاي صحرایي مدل

چیست و چگونه کورکومین کاتالپسي را در موشهاي

پارکینسوني با رزرپین بهبود بخشد و کاهش معناداري را

صحرایي بهبود بخشیده مشخص نیست چرا که پژوهش

در زمان تست میله نسبت به گروه کنترل موجب شود.

حاضر یک مطالعه رفتاري محسوب مي شود ولي ميتواند

کورکومین در انواع مختلفي از بیماريهاي تخریب عصبي

به دلیل اثرات آنتي اکسیداني و ضد التهابي کورکومین نیز

اثر محافظت نوروني نشان داده با این حال مکانیسم اثر

باشد.

آن شناخته نشده است [ .]25مهمترین اثرات بیولوژیکي

همچنین یافتههاي پژوهش حاضر نشان ميدهد که اجبار

زردچوبه و کورکومین شامل اثرات ضد التهابي،

موشهاي صحرایي به دویدن بر روي تردمیل توانسته

ضدتوموري و آنتياکسیداني آن است .اثبات شده است که

زمان تست میله را کاهش دهد که به معناي بهبود

ترکیب پليفنلیک کورکومین موجود در غذاهاي آسیایي

کاتالپسي ميباشد .شواهد حاصل از مطالعات گذشته

اثرات وسیعي بر ضد بیماريهاي انساني از جمله سرطان-

مشخص کردهاند که ورزش فیزیکي یا جسماني استرس

ها و اختالالت عصبي دارد .نشان داده شده است که

اکسیداتیو مزمن را کاهش ميدهد و بیوژنز (پیدایش

کورکومین بطور قابل توجهي از توکسيسیتي سلولي

حیات) میتوکندریایي را تحریک و اتوفاژي در بیماران

حاصل از تجمع  )α-synuclein( α-synميکاهد [.]7

پارکینسوني را افزایش ميدهد .بعالوه آنزیمهاي

دراین بررسي ماده کورکومین موجود درگیاه زردچوبه

آنتياکسیداني (سوپراکسید دسموتاز) مؤثر در پاسخ به

باعث بهبود بیماري گردید .شاید به این دلیل که ميتواند

ورزشهاي فیزیکي بیشتر فعال ميشوند [ .]4ورزش

از آپوپتوزیس نورونهاي دوپامینرژیک محافظت کند.

نوروترانسمیترهایي مانند دوپامین و سنتز فاکتورهاي

کورکومین ميتواند از طریق ممانعت از سوء کارکرد

تغذیهاي ( )IGF-1 ،FGF-2 ،GDNF ،BDNFرا تحریک

میتوکندري از طریق جلوگیري از هیپرفسفریالسیون

ميکند .از طرفي مطالعات اخیر نشان داده است که ورزش

JNKها مانع از تخریب جسم سیاه-مخطط ميشود.

موجب بهبود اختالالت فیزیکي و شناختي بیماران مبتال به

Bax

اختالالت  CNSاز جمله سکته مغزي آسیب طناب نخاعي

فسفریالسیون JNKها ميتواند سبب جابه جایي

( )Bcl-2-associated X proteinبه درون میتوکندري و

ميشود [.]29

آزاد شدن سیتوکروم  Cميشود که هر دو فرآیند سرانجام

در مطالعه حاضر نیز احتماال ورزش به همین دالیل

در مرگ سلولي با واسطهگري میتوکندري نقش دارند که

توانسته کاتالپسي را کاهش دهد .در نتایج بدست آمده از

با استفاده ازکورکومین ميتوان این اثرات مستعدکننده

مقایسه گروههاي پارکینسون +ورزش نسبت به گروه

مرگ سلولي را کاهش داد [ .]25مطالعات گذشته نیز نشان

پارکینسون +کورکومین مشخص شد که در گروه

دادهاند که کورکومین ميتواند صدمات ناشي از  MPTPبه

پارکینسون  +کورکومین زمان تست میله کمتر بوده است.

محتویات دوپامینرژیک سلول و ترمینالها را از طریق

یعني تزریق کوکومین تاثیر بیشتري بر بهبود کاتالپسي

جلوگیري از آپوپتوزیس باواسطه میتوکندري را کاهش

نسبت به ورزش نشان داده است .از طرفي تزریق

دهد [ .]25مطالعهاي نیز نشان داده بود که کورکومین

کورکومین و انجام همزمان ورزش (گروه پارکینسون+

سلولهاي دوپامینرژیک را از سمیت عصبي القا شده

کورکومین +ورزش) به مراتب تاثیر بیشتري داشته است و

توسط  6-OHDAدر in vitroحفاظت ميکند [ .]8در

زمان تست میله کاهش بیشتري را نشان ميدهد .به این
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