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چکیده
سـلول هـا در   ایـن محسـوب مـی شـوند   مخچـه پیـام عصـبی از  خروجـی  اصـلی  سلول هاي پورکنژ قشر مخچـه مسـیر  :هدفوزمینه

مــی لعــادعمــل تتنظــیم دریکــی از مشــکالت بیمــاران صــرعی اخــتالل از طرفــی حرکتــی و تعــادلی نقــش دارنــده تنظــیم عملکــرد
گزارشــات ی شــده بــا پنتلــین تتــرازولصــرعحیوانــات ســلول هــاي پــورکنژ قشــر مخچــه دررويورزشــی بــربــا اثــررابطــه باشــد در

صـرعی صـحرایی  مـوش سـلول هـاي پـورکنژ قشـر مخچـه     رويبـر اثـرورزش  تـا لـذا ایـن مطالعـه طراحـی شـد     .دمشاهده نشـ مدونی
.بررسی شودبا پنتلین تترازولشده

بـه صـورت تصـادفی   انجـام شـد مـوش هـاي مـورد مطالعـه       صـحرایی سـرموش نـر  چهـل  بر روي مطالعه تجربیاین:کارروش و مواد 
بــدون تمــرین PTZصــرعی شــده بــاگــروه-2، بــدون تمــرین ورزشــیســالم -1گــروه کــه شــاملقــرار گرفتنــدده تــاي گــروه 4در

ازپــس. گرفتنــدمــیکــه تمــرین ورزشــی PTZشــده بــاگــروه صــرعی-4،مــی گرفتنــدگــروه ســالم کــه تمــرین ورزشــی -3ورزشــی
کرونــالگیـري پاسـاژبافتی، مقطـع  وثابـت شـد بعــد از  خـارج آن هــامخچـه شـدند و هـوش بــی بـا اتـر  حیوانـات ورزشدوره گذرنـدان  
Advancedنـوري بـا میکروسـکوپ  وشـدند آمیـزي رنـگ نمونـه هـا   سـپس وانجام شـد  motic plus سیسـتماتیک در صـادفی تبطـور

آنـالیز اسـتفاده از تسـت  SPSS 11.5رازنـرم افـ  هـا بـا  داده.گرفـت انجـام پـورکنژ سـالم هـاي نـورون شـمارش میـدان هـل پـنج  چ
پـس از ماسـک   ایمونوهیستوشـیمی روشبـا .شـدند تحلیـل وتجزیـه دانکـن ودانـت هـاي ازتسـت اسـتفاده بـا طرفـه یـک واریـانس 

Caspasآنتی بادي اختصا صیازاستفادهبازدایی .شدبررسینیزپورکنژ قشر مخچههايسلولمرگمیزانوورفولوژيم3

گرفتنــدورزش مــیصــرعی شــده بودنــد وکــهمــوش هــاير دپــورکنژ قشــر مخچــهتعــداد ســلول هــاي ســالم میــانگین :هــایافتــه
ــی داري )PTZ+ ورزش( ــور معن ــرو هــ  بط ــتر از گ ــده  یبیش ــرعی ش ــه ص ــود ک ــیو)PTZ(ب ــدورزش نم ــرات  . گرفتن ــن تغیی درای

مـرگ .گرفتنـد بـود کـه ورزش نمـی   صـرعی شـده   وکنتـرل بیشـتر از گـروه   بصـورت معنـی داري   حیوانات سالم که ورزش می گرفتنـد  
هــاي مــوردگــروهســایربیشــتر ازبــدون تمــرین ورزشــیشــدهصــرعیمــوش هــايردپــورکنژ قشــر مخچــهســلول هــاي فیزیولــوژي
.گرفتندمیتمرین ورزشیکهمطالعه بود

پـورکنژ  يهـا مـرگ فیزیولـوژي نـورون   پنتلـین تتـرازول  کـه مـی شـود  داده ایـن احتمـال   حاضـر  ه مطـا لعـ  بـر اسـاس   :گیرينتیجه
پـورکنژ قشـر   يسـلول هـا  بـه تـاخیر انـداختن مـرگ فیزیولـوژي     در یـک اثـر مثبـت    رزش ودر حالیکـه کندمی تشدید راقشر مخچه

.داردمخچه
، ایمونوهیستوشیمی، مخچهاییصحر، موشپورکنژ، ورزش،PTZ: يکلیدهاي واژه

پژوهشیمقاله
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396محمدي و همکارانرحیم گل... درموشسلول هاي پورکنژ قشر مخچهبافتیبرساختارورزشاثر

مقدمه
در است که نقش اصلیخلفی از مغزحیه مهمیمخچه نا

]1[دارد، کنترل هیجا نات و اعمال ظریف ودقیقتعادل
بخشی مهمی از راه هاي پورکنژقشرمخچهآکسون سلول

در فرآینده نظم که خروجی مخچه راتشکیل می دهند
از زطرفی صرع یکیا]2[ضباط حرکتی مشارکت دارند نوا

بیماري مهم سیستم عصبی مرکزي می باشد که هنوز 
درمان قطعی براي آن شناخته نشده است هرچند که 

از صرع راکنترل تا حدود تشنجات ناشیداروهاي فعلی
تشنجایجاد روش هاي مطالعه صرعازیکی]3[می کنند

که استکیندلینگ شیمیاییاز طریق مدل هاي رایج 
میانجامدر حیوانات آزمایشگاهیین تترازولتوسط پنتل

ایجاد شده یکی ازضایعاتآسیب و مرگ نورونی .]4[شود
هاي بیماري . ]5[استدر صرع زایی و مغز بیماران صرعی 

هاي سلولمرگ وجود دارند که روي مختلفیژیکنورو
روي نورن کهجمله بیمارياز]6،7[گذارند میاثرعصبی

گذارد آلزایمر می باشداتولوژي به جا میهاي پورکنژ اثر پ
بدنی منظم به عنوان یک هاي فعالیت ازطرفی.]8[

تواند بر همه اندامها ومیضرورت براي زندگی سالم
مطالعات نشان بعضیوسیستم هاي بدن تأثیر بگذارد

سیستم عملکردروي بریورزشکه تمریناتدهندمی
.]9،10[ردنقش ارزنده ي داCNS)(عصبی مرکزي 

-موش هاي صحرایی نشان میدرمطالعات استریولوژي

مرگ یا تاخیر درگیري ودر پیشدهدکه تمرینات ورزشی
مطالعه ي که توسط.]11[ثر دارداسلول هاي پورکنژ

که انجام شده است نشان می دهدشو همکاران1تورس
و فعالیت فیزیکی باعث تغییر فعالیت منظم ورزش 

سنتتاز NOوNADPH-diaphoresisهیستوشیمی در 
سلولهاي مولکولیسطحدرNOمی شود که با افزایش 

افزایش جریان مخچه موجب، جسم مخططی وهیپوکامپ
]13،12[شودمی حافظه در این منطقه و بهبود خون 
درتواند ورزش میدهد کهنشان میا ت دیگرگزارش
ن حال در عی.]14[داشته باشدفراوانی تشنج نقشکاهش

روي پنتلین تترازول از جمله اتانول ومختلفیترکیبات
بطوریکه گزارش شده است کهگذارند بافت مغزي اثر می

-موشدرعروقیموجب آسیب نورونی وآنهاتواممصرف 

1 -Torres

مطالعهدر حالیکه.]15[شودسوري صرعی شده میهاي
که ورزش موجب افزایش همکارانش نشان می دهدو2سو

موش هاي صحرایی درون هاي پورکنژ قشر مخچه بقاء نور
و3پاركمطالعه ي.]16[شودمیشده تروماتیک 

هاي کلسیمی سلول لهمکارانش نشان می دهد که کانا
هاي پورکنژ مخجه نسبت به تشنج حساس می باشند

همکارانش نشان می دهد که و4کالومگزارشات.]17[
موش شده یعانقبلضات شدید میوکلونیک در نوزادان صر

.]18[موجب کاهش سلول هاي پورکنژ مخجه می شود 
روي مشاهده نشد که ورزش برمدونی يمطالعهولی

سلول هاي پورکنژ مخچه موش هاي صرعی شده با 
چه تاثیري بر روي سلول هاي پورکنژ پنتلینن تترازول 

اثرات تمرین تاشدمطالعه طراحیلذااینگذاردمخچه می
موش سالم پورکنژ قشر مخچهسلول هايتعدادبرورزشی

.شده با پنتلین تترازول بررسی شودصحرایی صرعی
کارروش 
گرم از ، )گرم250±50(محدوده وزنی درهاي نرموش

از پس.شدحیوانخانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تهیه 
روزه در 10عادت حیوانات با محیط جدید در یک دوره 

غذا، روشنایی و دما قرار گرفتندرشرایط استاندارد از نظ
]19[.

برنامه تمرین تجربی به منظور افزایش اکسیداسیون 
هفته 4ی حدقل نیازمند میتوکندریایی در عضله اسکلت

گروه ]20[که طبق دستور زیر انجام شدتمرین است
هفته روي تردمیل 6تمرینی شش روز در هفته و به مدت 

به منظور . پرداختند) ندوید(به انجام تمرینات هوازي 
آشنا سازي حیوانات با تردمیل و به حداقل رساندن 

ت روز قبل از شروع پروتکل بصور3استرس موش ها، 
دقیقه، 10روز، 3(شد فزاینده روي تردمیل تمرین داده

حیوانات بی میل به دویدن روي ). متر بر دقیقه12سرعت 
ي موش هاوشدندتردمیل در دوره آشناسازي حذف 

بعد از این مرحله برنامه . جایگزین شدندي جدیدراصح
18دقیقه، با سرعت 30موش ها هر روز . شدتمرینی آغاز 

در . دویدندمتر بر دقیقه به مدت یک هفته روي تردمیل 

2- Seo
3- Park
4 Kalume
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متر بر دقیقه به مدت 20با سرعت ها آغاز هفته دوم موش
در ادامه موش ها روزانه یک . دقیقه تمرین کنند45

متر بر دقیقه به مدت دو هفته 24- 26با سرعت ساعت 
این سطح از تمرین در طول دو هفته . شدندتمرین داده 

پس از دست آموز . ]21[بودآخر برنامه تمرینی ثابت 
به صورت ) سر10هر گروه (کردن حیوانات، چهار گروه 

- 1زیر است چهار گروه که شاملشدندتصادفی انتخاب 
گروه - 2.بدون فعالیت بدنیالمحیوانات س: گروه کنترل

روش به منظور صرعی کردن حیوانات، از : کیندل
mg/kg40میزانبهPTZیعنیکیندلینگ شیمیایی

1ساعت 48صورت داخل صفاقی هر بهاستفاده شد که 
حیوانات : گروه کنترل تمرین-3شدبار به موش ها تزریق

گروه - 4.کردندسالمی که پروتوکل تمرینی را دریافت 
تمامی مراحل کار مربوط به حیوانات این : کیندل و تمرین

گروه مشابه گروه دوم می باشد به استثناي اینکه پس از 
.را دریافت می کنندکیندل شدن حیوان پروتکل تمرینی

گروه به حیوانات انجام کاریک ساعت قبل از توضیح اینکه 
تزریق و گروه اول و دوم نرمال سالین PTZدوم و چهارم

همچنین حیوانات گروه اول و دوم نیز در طول مدت . شد
در محیط تمرین قرار ) هفته6به مدت (تمرینات ورزشی

تزریق سرم واتربا عمیق پس از بیهوشی .]19[ندفتنگر
مخچهو برداشته شدجمجمه حیوان فرمالین فیزیولوژي و
قرار % 10در داخل ظرف محتوي فرمالین وحیوان خارج

Tissue(پاساژ بافتی پس از تعویض فرمالین. شده داد

processing( پس از شفاف سازي وگرفتانجام
با ) Embedding(قالب گیري با فتی وانفیلتراسیون

پارافین و مقطع گیري کرونال به صورت تصادفی 
ازرنگ آمیزي با و پسشدسیستماتیک با میکروتوم انجام 
45اما سیستمیکادفیتصهماتوکسیلین و ائوزین به طور 

نرم وMoticمیدان دید ازهرگروه با میکروسکوپ نوري 
×با بزرگنمايAdvanced motic plus2افزار 

در نهایت شمارش . تصویر گرفته می شودبررسی و400
وبه توسط دو نفر به صورت مجزاپورکنژنورون هاي سالم 

همچنین ]14[انجام گرفت2mm8×8ابعادمساحتی به 
بررسی پورکنژ مخچههاي لوژي ساختار سلولمورفو
) 5/11نسخه (SPSSها با استفاده از نرم افزارداده. گردید

با استفاده ازتست هايبا آنالیز واریانس یک طرفه

Dunnett براي مقایسه میانگین گروه هاي تجربی با شاهد
5/0Subset for/.(5آلفايضریبباDuncanو تست

alph=(موردتجربیهايگروهداخلگینمیانبراي
05/0کمتر ازگرفتند سطح همه آزمان هااستفاده قرار

.ر نظر گرفته شددمعنی دارد
میکرونی از 5پس از مقطع گیري : ایمونوهیستوشیمی

روي محدودي از الم هاي ناحیه قشر مخچه با میکروتوم بر
ز ایمونوپرکسیدا-بیوتین- با استفاده از روش معمول آویدن

، مراحل انجام کار دما و رنگ آمیزي اختصاصی انجام شد
غلظت هاي آنتی بادي برطبق دستور کیت آپوپتوز

)Roche (پارافین انجام گرفت بدین ترتیب که پس از
هاي زدایی نمونه ها با گزیلل، ماسک زدایی محل شاخص

ژنیک با میکروویوو بافر سیترات انجام شد، براي مهارآنتی 
3دقیقه در محلول30دوژناز پراکسیداز به مدت فعالیت ان

با بافر فسفات مجدداًودرصد آب اکسیزنه قرار داده شد
rabbit)باديآنتیبا. شستشو داده شدهالین الما س

anti- cleaved caspase 3 antibody) Biotinylated
HRPازاسترپتو آویدین متصل به . ها چکانده شدروي الم

را اکسید کند، ) (DABدي آمینو بنزیدینکه قادر است
با میکروسکوپ وبراي رنگ آمیزي هسته استفاده شد

.]22،23[تصویر گرفته شد نوري بررسی و
یافته ها

پورکنژ قشر مخچهالیه يدر نتایج سلولی شمارش شده
: عبارت است

ي پورکنژ یهدر التعداد سلول هاي سالم میانگین - الف 
از حیوانات تجربی که صرعی شده یهدر گروقشر مخچه

بیشتر از ) PTZ+ ورزش(ورزش می گرفتندبودند و
ورزش نمی گرفتندو)PTZ(گروهی بود که صرعی شده

. )>001/0P(داري بوداین ارتباط از نظر آماري معنی
-همچنین این تغییرات در حیواناتی سالم که ورزش می

ده بود که ورزشصرعی شگرفتند بیشتر از گروه کنترل و
این ارتباط از نظر آماري معنی دار بودگرفتندنمی

)001/0P<( .ال یه ي میانگین تعداد سلول هاي سالم
بین گروه سالم که تمرین ورزشی نمی پورکنژ قشر مخچه

می نکه تمرین ورزشی(گرفتند با گروه صرعی شده 
>001/0Pبوداز نظر آماري ارتباط معنی دار)گرفتند

.1لجدو
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صرعی شدهسالم وسلول هاي پورکنژ قشر مخچهبافتیتعداد نورون هاي انحراف معیارمیانگین و: 1جدول 
گروه هاي مورد مطالعهرورزش دبدون با پنتلین تترازول با تمرینات ورزشی و

میانگین±انحراف معیارحدپائینحد باالمیانگین وانحراف گروه
2667/3±5958/39376/209545/1*تمرینات ورزشیبدونسالمگروه
8667/1±0545/26788/162523/0بدون تمرینات ورزشیصرعیگروه

9556/3±3233/45878/322392/1*تمرینات ورزشیباسالمگروه
8222/2±1313/35131/202888/1*با تمرینات ورزشیصرعیگروه

گرفتند با گروه صرعی شده وشده که تمرینات ورزشی نمیگروه هاي صرعیرا بیندارآماريمعنیتغییرات*عالمت
دهدنشان میگرفتندسالم که تمرینات ورزشی می

میکرونی بافت مغزي قشر مخچه گروهی از موش ها ي صحرایی سالم که تمرین ورزشی دریا فت5کرونال مقطع: 1شکل 
.دهندرا نشان میپورکنژپیکان بلند سیتو پالسم نورون ها ي وپیکان کوتاه هسته).400بزرگنمائی (نمی کردند 
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6399)2(؛ 1393تابستانی                               مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمال

از موش ها صحرایی سالم که تمرین مخچه گروهیقشرمیکرونی بافت مغزي5کرونال مقطع: 2شکل 
را پورکنژ پیکان ها کوتاه هسته پیکان بلندسیتو پالسم نورون ها ).400بزرگنمائی (ورشی می گرفتند

.دهندنشان می

ل هاي پورکنژ گروهی گرفتند بافت مغزي قشرمخچه سلومیکرونی بافت مغزي ورزشی نمی5کرونال مقطع: 3شکل 
پیکان )400بزرگنمائی(ورزشی نمی گرفتندکه تمرین)PTZ(ها صحرایی صرعی شده با پنتلین تترازولاز موش

د نیکدیکر نیستسیتو پالسم قابل تفکیک ازوسلول هاي پورکنژ مخچه نشان می دهد که هستهبلندوي کوتاهها
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میکرونی بافت مغزي قشرمخچه سلول هاي پورکنژ گروهی از موش ها صحرایی صرعی که تمرین5کرونال مقطع: 4شکل 
دهند پیکان ها ي کوتاه سلول سیتو پالسم نورون ها را نشان میوپیکان ها هسته)400بزرگنمائی (ورزشی می گرفتند

.از یکدیگر غیر قابل تفکیک هستندهاسیتو پالسم آنوکه هستهپیکان بلند سلولی را نشان می دهد سالم و

دریافت ورزشیمخچه گروهی از موش ها صحرایی صرعی شده که تمرینمیکرونی بافت مغزي قشر5کرونال مقطع:5شکل 
وپیکان ها هسته)caspase3(ر اختصاصی با مارکرنگ آمیزي اختصاصی ایمونو هیستوشیمی )400بزرگنمائی (کردند نمی

سیتو پالسم نورون ها پورکنژ قشر مخچه تغییر شکل یافته را نشان می دهد بطوریکه هسته از سیتوپالسم غیر قابل تفکیک و 
.اندشدهشده است در واقع نورون هاي پورکنژدچار مرگ سلولی هسته از مرکزسلول به جدار غشاي سیتوپالسمی جابجا

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
6.

2.
39

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 11

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.6.2.395
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-353-fa.html


6401)2(؛ 1393تابستانی                               مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمال

ن مطالعه در از اییافته هاي بافت شناسی حاصل-ب
هاي موش قشر مخچهمقاطع میکروسکوپی تهیه شده از 

صرعی ) PTZ(صحرایی که به وسیله ي پنتلین تترازول 
تعداد دهد که نشان میفتندتمرین ورزشی نمی گرشده و

ازگروه کنترلشدهصرعیسلول هاي سالم در موش هاي
گرفتند کمتر سالم که تمرین ورزشی می، صرعی و)سالم(

ودر هستهمورفولوژي مشخصبالعکس تغییر.است
بصورت غیرقابل سلول هاي پورکنژ قشر مخچهسیتوپالسم 

سیتوپالسم از یکدیگر در موش هاي تفکیک بودن هسته و
گرفتند از گروه صرعی نمیصرعی شده که تمرین ورزشی

تصاویر (مشاهده شدگرفتند، بیشترمیکه تمرین ورزشی
.)4تا 1
ي اختصاصی ایمونوهیستوشمی اگر چه مرگ رنگ آمیز-ج

سلول هاي پورکنژ قشر بافتیي نورون ها را در ژفیزیولو
) آپوپتوز(مرگ فیزیولوژي افزایشولینشان دادمخچه

در سلول هاي پورکنژ قشر مخچهبافتیسلول هاي 
از سایر گرو هاي صرعی شده بدون تمرین ورزشیهگرو

ورزشی سالم با ون تمریندگروه سالم ب(هاي تجربی 
تمرین ورزشی وگروه صرعی شده که تمرین ورزشی می 

موش هايدرافزایش مرگ سلولی. بودرتبیش)گرفتند
ناشی احتماالًصرعی شده بدون تمرین ورزشی می تواند

باشد که به منظور صرعی ) PTZ(تترازولازاثرپنتلین
افزایش میانگین تعداد سلول کردن حیوانات استفاده شد و

در موش هاي سلول هاي پورکنژ قشر مخچهبافتیسالم 
که تمرین ورزشی می گرفتند می تواند ازاثرات مثبت 

.تمرینات ورزشی بر موش هاي صرعی شده باشد
بحث

در مطالعه حاضر بطور معنی داري افزایش میانگین تعداد 
در موش هاي پورکنژ قشر مخچهسلول هاي سالم 

گرفتند میرزشیصرعی شده که تمرین وصحرایی 
درمقایسه با موش هاي صرعی شده که تمرین ورزشی 

ه ي که توسط محققی مطالع.مشا هده شدگرفتند نمی
که مغز صحراییبر روي موش هايهمکارانش وسو بنام

می دهد کهنشان است شده ) تروماتیک(آنها دچار ضایعه 
نقش مخچه رورزش درافزایش بقاء نورون هاي پورکنژ قش

با مطالعه فوق همخوانی دارد هرچندتحقیق حاضر،دارد
دارد زیرا که تفاوتسو که روش مطالعه حاضر با تحقیق

نورون هاي برروي اثرات تمرینات ورزشیدر مطالعه حاضر
موش هاي صحرایی سلول هاي پورکنژ قشر مخچهسالم 

سودر حالیکه در مطالعهانجام شده استصرعی شده 
تروماتیک شدههايبر روي موشتمرینات ورزشیاثرات

پورکنژ ينورون ها افزایش بقاء. ]18[انجام گردیده است
موجب بهبودي عملکردي حرکتی وحسی را سبب می 

همکارانش نشان می دهد که وکریم زادهتحقیق.شود
پنتلین تترازول در موش صحرایی موجب کاهش نورون 

ذاییکنترل رژیم غبالعکسوشودمیهیپوکامپهاي
)Periodic fasting (هانورونیک نقش محافظتی براي
)neroprotective ( 24[داردموش هاي صرعی شدهدر[.

سلول هاي بافتیدر پژوهش حاضر نیز میانگین سلو هاي 
که تمرینات صرعی شده در موش هاي مخچهپورکنژ قشر 

ر از موش هاي کمتمی گرفتند بطور معنی داري نورزشی 
مطالعهگرفتندمیکه تمرینات ورزشدصرعی شده بو

که چندهرهمخوانی داردکریم زادهبا تحقیق حاضر
هیپوکامپ و (دو مکان مختلف از قشر مغزاثرات ورزش در
عملبا توجه به اینکه .اندبررسی شده) پورکنژ مخچه

کنترل تعادلنواحی یکی ازسلول هاي پورکنژ قشر مخچه
تواند ناشی از افزایش ینی مکاهش نورواین استمغز در

نورون هاي سالمافزایشو.مرگ نورون هاي پورکنژ باشد
ورزشیمثبت تمرینات ات اثرناشی ازتواند احتماالًمی

تجربی صرعرا در برابرمقامت نورون هاافزایش باشد که
موجب شده است)PTZ(ناشی از تزریق پنتلین تترازول 

انجام شده استارانشهمکو1انیولی که توسطپژوهش
پنتلین تترازول در مراحل یک دوز هد که تزریق نشان می

تمایز در سلول هاي اسیون وراولیه موجب کاهش پرولیف
تزریق براي (چندین دوز هیوکامپ می شود ولی تزریق 

هايوي نورونافزایشی ربه تدریج اثر) مدت طوالنی 
ازحاضرلعهامطبا توجه به اینکه در]19[هیپوکامپ دارد

به مدت طوالنی به منظور صرعی ) PTZ(پنتلین تترازول 
کاهش استفاده شدموش هاي صحراییکردن تجربی در

به مرتبط احتماالً سلول هاي پورکنژ قشر مخچهتعداد 
مطالعه ،استاین داروي شیمیاییمدتطوالنی اتاثر

همخوانی دارد ولی باانیولحاضر با اثرات اولیه تحقیقات 
مطالعات بعضی.بخش دوم مطالعه فوق همخوانی ندارد

1 -Aniol
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ناشی از پنتلین تترازولد که صرع ننشان می دهدیگر 
و1نصیرپژوهش]19[مرگ نورونی می شودموجب

همکارانش نشان می دهد که پنتلین تترازول  موجب 
ها می در نورونالقاي آپوپتیکالقاي دژنراتیو نورونی و

براي یک نقش محافظتیCن حالیکه ویتامیدرشود
در موش هاي صحرایی بالغ دارد این مطالعه با نورون ها 

مطالعه روش ه کند چحاضر همخوانی دارد هرتحقیق
Cبه جاي ویتامینبا تحقیق فوق تفاوت دارد زیراحاضر

استفاده شده استیورزشاز تمرینات در مطالعه حاضر
-همکارانش نشان میو2تاکچیيهمطالعهمچنین.]25[

پنتلین تترازول که به منظور صرعی کردن داروي دهد که 
در موش هاي سوري شد استفاده حیوانات آزمایشگا هی

توجه به اینکه با .]26[گردیده است حافظه کاهشموجب 
تعادل دررااصلی نقشپورکنژ قشر مخچهسلول هاي 

می اختالل عملکرديندارند بنابرایحسی حرکتیسیستم 
مرگ نورون هاي پورکنژ در بیماران ازتواند احتماالً ناشی

فرآیند مرگ سلولی را به تواند ورزش میوصرعی باشد
در اءموجب افزایش بقتاخیر بیندازد به عبارتی دیگر

.شودنورون هاي پورکنژ 
انجام شده است همکارانشو3اپستحقیقی که توسط

در موش هاي صحرایی دهد که تمرینات ورزشینشان می
در سلول هاي ناحیه اي galanin mRNAموجب افزایش 

لوکوس سرلوس نامیده می شود می از مغز که ايویژه
هاي در موشکاهش افسردگیبه اً منجرتگردد که نتیج

مطالعه حاضر با این مطالعه ]27[صرعی شده می شود
هر چند که روش مطالعه حاضر با مطالعه همخوانی دارد 

همکارانش و4لومویومطالعات .متفاوت استاپسي آقاي 
که انجام شده است روي موش هاي نژاد ویستار ه که ب

دهد که تزریق نشان میگذارندرا مییمراحل تکامل
موجب کاهش تکتیر سلولی در ) PTZ(زولپنتلین تترا

همچنین کاهش سلول مخچه وژرمینال خارجی قشرالیه 
هاي پورکنژ می شود مطالعه حاضر با تحقیق فوق 
همخوانی دارد هرچند که روش هاي مطالعه حاضر با 

روي تحقیق فوق تفاوت دارد زیرا در مطالعه حاضر بر

1- Naseer
2-Takechi
3- Epps
4 -Lomoio

ول استفاده موش هاي صرعی شده بالغ اثر پنتلین تتراز
اثر پنتلین لومویوشده است در حالیکه در مطالعه 

تتراروزل برروي فرآیند تکامل قشر مخچه بررسی شده 
که سلول هاي دائمی یانورونیدرفرآیند مرگ . ]28[است

تغییر موقعیت هسته واجسام آپوپتیکمنجر به تشکیل
مولکولی زیادي در سلول می شود فاکتور هاي سلولی و

رند بطوریکه چندین ژن فعال می شوند که یکی نقش دا
لذا]29،30[می باشد53Pازمهمترین این ژن ها ژن

بر روي نورون هاي پورکنژ ورزشاتاثربیشتر براي بررسی
حیوانات صرعی شده با پنتلین تترازول پیشنهاد می شود 

یا مرگ ي که در بقاء وبیان ژن هادر سطح مولکولی
.مطالعه شودشوند عال مینورونی هاي پورکنژف

نتیجه گیري
ي نورون هاکاهشحاضرمطالعه دربا توجه به اینکه

بدون موش هاي صحراییدرپورکنژ قشر مخچهسالم 
معنی دار بود گروه صرعی شدهدر مقایسه باتمرین ورزش

مرگ پنتلین تترازولاین احتمال داده می شود که
کرده تشدید راهسلول هاي پورکنژ قشر مخچفیزیولوژي 

افزایش پایداري موجبتمرینات ورزشی در حالیکهاست 
.شده استپورکنژنورونی
قدردانیوتشکر

بهسبزوارپزشکیعلومدانشگاهمعاونت محترم پژوهشیاز
91285/122به شماره طرحهايهزینهتامینخاطر

کارشناس همچنین از آقاي دکتر محمد رضا مهاجري و
به مونو هیستوشیمی سرکارخانم محموديآزمایشگاه ای

تشکر می تقدیر ومنظور کمک در انجام بخشی از کار
.شود
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Abstract
Background and Objective: There is no report on the effect of
exercise on purkinje cells in cerebellum of by pentyleneterazole
(PTZ) induced epileptic rats. Purpose of this study was to
determine the effect of physical exercise on cerebellum purkinje
cells in epileptic rats.
Materials and Methods; Forty adult male rats were randomly
divided into four equal groups( n=10)including: (1-PTZ+
without exercise, 2- Control+ without exercise, 3- PTZ +
exercise, 4- Control + exercise groups). Kindling was done by
PTZ ( 40 mg/kg). After 6 week rats were anesthetized and
cerebellum dissected out and fixed in formalin. After tissue
processing and sectioning, the sections were stained by routine
and especial method. Data were analyzed using ANOVA test.
Results: The results showed significantly increased the mean
number of purkinje cells in cerebellum of the group PTZ+
exercise compared to the PTZ without exercise group.
Furthermore, the mean normal cells of purkinje in cerebellum
were significantly increased in control + exercise group
compared to the control group. The obtained results showed
increase Program cell death of of purkinje in the PTZ group of
cerebellum compared to the other groups.
Conclusion: Decreased number of normal  purkinje cells in
cerebellum of epileptic rats  would be probably  related with
increase in  rate of purkinje cells apoptosis  , whereas exercises
has positive effect on  delaying  the  apoptosis of purkinje cells.
Key Words: purkinje  , cerebellum , Exercise, PTZ, rat,
Immunohistochemistry
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