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  9511اول تیر  ی /هفته375 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 7/2/9911تاریخ چاپ:  44/9/9911تاریخ پذیرش:  42/4/9911تاریخ دریافت: 

  
 تترازول پنتیلن با شده کیندل و کیندل غیر صحرایی های موش در صرعی رفتارهای بر هوازی تمرینات تأثیر

 
 3نصر یبهشت یمهد دیس، 2محمدی رحیم گل ،1یزارع یمهد

 
 

چکیده

 از هدفتواند یک درمان کمکی برای درمان تشنج باشد، اما اطالعات کمی در مورد میزان تأثیر تمرینات ورزشی در افراد مستعد صرع وجود دارد.  ورزش می مقدمه:

 .تترازول بود پنتیلن با شده کیندل و غیر کیندل های صحرایی موش صرعی رفتارهایی بر هواز تمرینات تأثیر بررسی مطالعه، این انجام

تترازول که شش هفته تمرینات   شده با تزریق پنتیلن شامل گروه کیندل  گروه چهار در تصادفی صورت به نر صحرایی موش سر 24 تجربی، ی مطالعه این در ها: روش

تحرک  تحرک، گروه غیر کیندل که شش هفته تمرینات هوازی را اجرا کردند و گروه غیر کیندل بی تترازول بی هوازی را اجرا کردند، گروه کیندل شده با تزریقات پنتیلن 
 ی همه ،ای هفتهشش  ی دوره از بعد ساعت 42. کردند افتیدر یا هفتهشش  ی دورهاز  بعد بار کی و قبل بار کترازول را یپنتیلن ت ،ندلیک ریغ یها گروهتقسیم شدند. 

 قبل تزریق او مدت زمان کل تشنج ب 5ی  ، مدت زمان مرحله2ی  شامل مدت زمان تأخیری تا مرحله تشنج هایمتغیر و کردند افتیدر را تترازول پنتیلن  ها گروه
 .گردید استفاده Bonferroniی تعقیب آزمون و Repeated measures ANOVA آزمون از ،ها داده واکاوی برای. گردید مقایسه ای هفته شش ی دورهاز

داری کاهش داد  ( را به طور معنیP < 454/4( و مدت زمان کل تشنج )P < 449/4) 2ی  ی در حیوانات غیر کیندل، مدت زمان تأخیری تا مرحلههواز نیتمر ها: یافته

( و P < 449/4دار مدت زمان تأخیری تا شروع متغیرهای تشنج شد ) های کیندل، موجب افزایش معنی ی عمومی تشنج گردید. همچنین، در موش و موجب حذف مرحله
 .(P < 449/4و مدت زمان کل تشنج را نیز کاهش داد ) 5ی  مدت زمان مرحله

 ی موجب کاهش بروز رفتارهای ناشی از صرع در حیوانات کیندل و غیر کیندل شد.هوازهای این مطالعه، شش هفته تمرین  بر اساس یافته گیری: نتیجه

 تمرین هوازی؛ صرع؛ پنتیلن تترازول؛ موش صحرایی واژگان کلیدی:

 
 و کیندل غیر صحرایی های موش در صرعی رفتارهای بر هوازی تمرینات تأثیر .محمدی رحیم، بهشتی نصر سید مهدی زارعی مهدی، گل ارجاع:

 .478-485 (:579) 98؛ 9911مجله دانشکده پزشکی اصفهان . تترازول پنتیلن با شده کیندل

 

 مقدمه

 بوه  هنوو   آن اساسی پاتوفیزیولوژی که است عصبی بیماری یک صرع

 غیور  و ناگهوانی   موان   هو   ی تخلیوه . (1) است نشده درک کامل طور

 بوه  و شوود  موی  نامیوده  «تشون  » مغوزی   های نورون ا  گروهی طبیعی

 یوک  تا اخیر  های گزارش طبق .شود می گفته «صرع» مکرر  های تشن 

 .(2) هستند مقاوم دارو به صرع  به مبتال افراد سوم

 در صرع  به مبتال افراد برای ای فزاینده طور به ور ش مفید اثرات

  نودگی  کیفیوت  بهبود نهایت  در و افسردگی اضطراب  کاهش جهت

 ور ش ا  ناشی تشن  ا  نادری موارد چه اگر. (3) است شده گزارش

 کواهش  را تشون   حموالت  توانود  می بدنی فعالیت اما  (4) دارد وجود

 کواهش  موجو   مقاومتی ور ش است شده داده نشان همچنین . دهد

 بهبوود  به منجر این  بر عالوه. (5) شود می حافظه بهبود و تشن  تعداد

 رو  ایون  ا . (6) گردد می صرع به مبتال افراد در عروق و قل  عملکرد

 روی بور  تشون   ضود  اثر دارای است ممکن ور ش که شود می تصور

 .(7) باشد صرعبه  مبتال افراد

 ور شوی  تمورین  اثور  در حیوانوات  در تشون   بوه  حساسیت کاهش

 کاهش محققان  Pilocarpine مدل ا  استفاده با .(8) است شده مشاهده

  هووا ی  تمورین  ی دوره یوک  طوی  در را تشون   فرکوان   در توجه قابل

 و Esquivel. (9) انود  داده نشوان  شواهد  گوروه  بوا  مقایسه در رو ه 135

 فکوری  یوا  بودنی  فعالیت ی دوره طول در دادند که نشان  (11) همکاران

 پژوهشیمقاله 
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 همچنوین  . دهود  موی  رخ کمتوری  تشون   استراحت  ی دوره با مقایسه در

Lin آگواهی   و هوشیاری افزایش با ور ش دادند نشان (11) همکاران و 

 .دهد کاهش را مبتال به صرع افراد های تشن  تعداد تواند می

 شوده  داده نشوان  صورع  بوه  مبتال حیوانات در ور ش اثرات چه اگر

 کوه  بودنی  فعالیت  مان مدت نیز و ور شی تمرینات نوع تأثیر اما است 

 توأثیر  همچنوین  باشود   داشته تشن  و صرع روی بر سزایی به اثر تواند می

 هسوتند   صورع  مسوتعد  تروموا  نظیر دالیلی به که افرادی روی بر ور ش

 مودل  بوا  ارتبوا   در بیشتر شده انجام تحقیقات. است نشده بررسی هنو 

Pilocarpine مودل  و (12-13)است  بوده Kindling   تتورا ول  پنتویلن 

(PTZ) ایون  بیشوتر  در و (14-15)اسوت   گرفته قرار بررسی مورد کمتر 

 ابتال بوه صورع   ا  قبل و بوده شنا ور ش بدنی  فعالیت نوع نیز تحقیقات

 .(15-16) است گرفته قرار بررسی مورد( گیری به عنوان پیش واقع در)

 تمرینوات   موان  مودت  و نوع تأثیر بررسی هدف با حاضر تحقیق

 مجودد  تشون   ا  گیوری  پیش و صرع در تشنجات شدت روی ور شی

. شود  گذاشوته  اجرا به اند  کرده تجربه را تشن  بار اولین که افرادی در

به  و بیماری ا  بعد تردمیل ا  تحقیق این در پیشین  کارهای بر خالف

 توأثیر  بررسوی  هودف  بوا  مطالعوه   این در. گردید استفاده درمان عنوان

 صوحرایی  هوای  مووش  در ناشوی ا  صورع   رفتارهای بر هوا ی تمرین

 هور گوروه   در تشون   متغیرهوای  تترا ول  پنتیلن با کیندل غیر و کیندل

 و شود  مقایسوه  گوروه  هموان  بوه  نسبت هوا ی تمرینات ا  بعد و قبل

 کینودل  غیور  حیوانات های تشن  روی بر هوا ی تمرینات اثر  مان  ه 

 موورد  کردنود   می دریافت ا  ور ش قبل را آستانه  یر د  یک تنها که

 .  گرفت قرار بررسی

 

 ها روش

ای ا  نژاد  هفته 8صحرایی نر  موشسر  41تجربی  ا  ی در این مطالعه

Wistar ا تهیوووه شوووده   گووورم 181-251 یو نووو ی محووودوده در 

 وانوات یح. استفاده گردیود  سبزوار یپزشک علوم دانشگاه ی خانه حیوان

 سواعت  12 ویی روشونا  سواعت  12) نوور  نظر ا  استاندارد طیشرا در

 ی درجووه 21-25ت حوورار و غووذا و آب بووه آ اد یدسترسوو  (یکیتووار

در تموام مراحول پوژوهش  حیوانوات بوه      . شدند نگهداری گراد یسانت

ی کوافی و   غذای مخصوص موش صحرایی و آب آشامیدنی به انودا ه 

آ ادانه دسترسی داشتند. موا ین اخالقی کار با حیوانات آ مایشوگاهی  

المللی و قوانین مصوب دانشگاه علووم پزشوکی    های بین نامه طبق شیوه

 اخوالق  ی توه یکم توسوط  طور   نیو اسبزوار رعایت گردید. همچنین  

 .گردید  یتصو نیز سبزوار یپزشک علوم دانشگاه

 د:  گرفتن قرار تایی11 گروه چهار در یتصادف طور به واناتیح

ی چهوار   گروه اول: حیوانات غیر کیندلی بودند که در طوول دوره 

ساعت یک بار دریافت  48سالین را هر    تنها نرمالKindlingای  هفته

  حیوانوات توک   Kindlingی  کردند. چهار رو  پ  ا  اتموام دوره  می

 گرم/کیلوووگرم( را دریافووت کردنوود. حیوانووات   میلووی 5/37) PTZد  

  شوش هفتوه بوه تمرینوات     PTZساعت پ  ا  دریافوت توک د     24

ی تمرینی  بوار دیگور    ساعت پ  ا  اتمام دوره 24هوا ی پرداختند و 

PTZ ها تزریق شد. به آن 

گروه دوم: مشابه گوروه اول بوودب بوا ایون تفواوت کوه بوه جوای         

 تحرک بودند.  تمرینات هوا ی  شش هفته بی

  PTZگوووروه سووووم: گوووروه کینووودل بودنووود کوووه تزریوووق     

ساعت یک بار و به مودت چهوار    48را هر  گرم/کیلوگرم( میلی 5/37)

ی  هفته تا کیندل شدن دریافت کردنود. چهوار رو  پو  ا  اتموام دوره    

Kindling حیوانووات  PTZ (5/37 را  میلووی )دوبوواره گرم/کیلوووگرم

  حیوانوات بوه   PTZساعت پ  ا  دریافت  24دریافت کردند. سپ   

  ا  سواعت پو   24مدت شش هفته به تمرینات هووا ی پرداختنود و   

 شد. یقها تزر به آن PTZ ینی  بار دیگرتمر ی دوره اتمام

با ایون تفواوت کوه بوه جوای       بچهارم: مشابه گروه سوم بود گروه

. تحورک بودنود   بوی بوه مودت شوش هفتوه      یهووا   ینهفته تمر شش

 و( اول تزریوق ) قبول   PTZ یوق شده پ  ا  تزر ثبتتشن   متغیرهای

در چهار گروه مورد مطالعوه    ای هفته شش ی دوره ا ( دوم تزریق)بعد 

 (.1)شکل  (17) شد مقایسه ه  با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعه اجرای شماتیک . طرح1شکل 

های کیندل و  ثبت متغیرهای تشنجی در گروه
 غیر کیندل

 

های مختلف و  ثبت متغیرهای تشنجی در گروه

 اولمقایسه با تزریق 

 
 تحرکی تمرین هوازی یا بیهفته  6

 

ساعت  28سالین هر  ( یا نرمالPTZ) تترازول هفته تزریق پنتیلن  2

 یکبار بار 

 

 ی آشناسازی با تردمیل دوره

 
 نامه آغاز شیوه

ساعت پس از  PTZ ،42تزریق دوم 

 ای هفته 6ی  دوره

 

قبل از ساعت  PTZ ،42تزریق اول 

 ای هفته 6ی  دوره
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 هوای   یی )گوروه ایمیشو  نگیندلیکجهت ایجاد  شیمیایی: کیندلینگ

سالین حول شود و    در نرمال PTZگرم/کیلوگرم  میلی 5/37 د  ( 4و  3

  سواعت  48 هور  یصفاق داخل صورت بهلیتر/کیلوگرم  میلی 1به حج  

  ی مرحلوه  بوار  3-4 حیوان هر که ی مان تا شد قیتزر ها موش به بار 1

بعود ا    .و بوه اصوطال  کینودلینگ کامول شوود      دهد نشان را تشن  5

 افتاد.     تشن  در حیوانات اتفاق میPTZتزریق 

ی صوفر   شوامل مرحلوه   PTZمراحل تشون  در رونود کینودلینگ    

)انقباضووات عنووالنی صووورت و  1ی  )بوودون هوویس پاسووح(ب مرحلووه 

)گسترش موج تشون  در سرتاسور بودن  بودون      2ی  ها(  مرحله گوش

های عنالنی و موقعیت  ها و پرش )انقباض 3ی  سرپا ایستادن(  مرحله

های تونیک و کلونیک و چرخش به یوک   )تشن  4ی  ایستادن(  مرحله

های تونیک و کلونیوک سورتا سور بودن  ا       )تشن  5ی  سمت(  مرحله

 شود. دست رفتن تعادل و افتادن روی  مین( می

 ی  شامل مدت  مان توأخیری توا شوروع مرحلوه     های تشنجی کمیت

مودت  موان توأخیری توا شوروع        (S2Lیا  Stage 2 latencyتشن  ) 2

  ی مودت  موان مرحلوه    ( S4Lیوا   Stage 4 latencyتشن  ) 4ی  مرحله

تشون    ی مودت  موان حملوه   ( و S5Dیوا   Stage 5 duration) تشن  5

(Seizure duration  یاSD)   پ  ا  هر بار تزریوقPTZ  21 مودت  بوه 

حیوانات غیور کینودل    که آن جایی ا  .(18)ثبت و گزارش گردید  دقیقه

 کمیوت  ی مقایسوه  بورای  اسوت  اند  بهتر را نشان داده S4Lقبل ا  ور ش 

S4L  عک  بعد ا  ور ش  ا ( آن یعنیS4L/1) شوودب چورا کوه     استفاده

شود   لحاظ اند نداده نشان را 4 ی مرحله که حیواناتی برای صفر عدد اگر

 کوه  صوورتی  یافتهب در افزایش تشن  شدت که بود خواهد معنا بدان این

اسوتفاده   S4L/1ا   اگر این رو  ا . است کرده پیدا کاهش تشن  در عمل 

  موان  در عبارتی به) اند نداده نشان را 4 ی مرحله که حیواناتی شود  برای

 .(18)شد  خواهد صفر   این متغیر(داد خواهند نشان نهایت بی

به منظور آشناسا ی حیوانوات بوا تردمیول و بوه      :هوا ی تمرینات

ناموه بوه    ها  سه رو  قبل ا  شروع شویوه  حداقل رساندن استرس موش

متر/دقیقووه( روی  11دقیقووه  سوورعت  11صووورت فزاینووده )سووه رو   

تردمیل تمرین کردند. برای مشخص کردن توانایی تمرینی هر حیووان   

)حاضور بوه    1شوامل   1-5ها در این سه رو  بوین   عملکرد تردمیل آن

)دونده  یر حد متوسوط بوودب بوه طووری کوه توقو         2دویدن نبود(ب 

)دونوده در   3دویود(ب   دوید و یا خالف جهت موی  کرد و دوباره می می

)دونوده بواالتر ا     4حد متوسط و بیشتر اوقات در حال دویدن بوود(ب  

)دونوده   5آمود( و   متوسط بود و گاهی به قسمت انتهایی تردمیول موی  

 .(19)که همیشه در قسمت جلویی تردمیل بود( امتیا بندی شد  خوب

ی آشناسوا ی   میول بوه دویودن روی تردمیول در دوره     حیوانات بوی 

گروه تمرینوی   ی تمرینی آغا  شد. ا  این مرحله  برنامهحذف شدند. بعد 

شش رو  در هفته و به مدت شش هفته روی تردمیل به انجام تمرینوات  

 18دقیقوه  بوا سورعت     31هوا هور رو     هوا ی )دویدن( پرداختند. موش

ی دوم   متر/دقیقه به مدت یک هفته روی تردمیل دویدند. در آغوا  هفتوه  

دقیقوه تمورین    45متر/دقیقه به مدت  21سرعت ها مجبور بودند با  موش

ها به صورت رو انه یک ساعت بوا سورعت    کنند. در ادامه  تمرین موش

ی  متر/دقیقه اعمال شد. این سطح ا  تمورین  در طوول دو هفتوه    26-24

هوای   ی تمرینوی  مووش   ی تمرینی نیز ثابت ماند. حین برناموه  آخر برنامه

 .(19)شدند  هفته و ن می های تمرین و شاهد سه بار در گروه

 هوا ا  طریوق آ موون    در پایان  پ  ا  تأیید طبیعی بودن تو یوع داده 

Kolmogorov–Smirnov   افووزار نوورم بووا نتووای SPSS 21 ی نسووخه 

(version 20, IBM Corporation, Armonk, NY )ا  اسوتفاده  بوا  و 

 تعقیبوووویآ موووون   و Repeated measures ANOVA آ موووون 

Bonferroni 151/1 داری یمعن سطح در > P .پردا ش و تحلیل شدند   

 

 ها افتهی

فوول کینودل    بورای  PTZتعداد تزریقات  های کیندل  میانگین در گروه

نداشوت.   هو   بوا  داری معنوی  تفواوت  مبتال به صرع های گروه شدن در

های غیر کیندل نیز متغیرهای تشنجی در تزریق اول  همچنین  در گروه

 که بدان معنا است این داری با ه  نداشتند و هر دو گروه تفاوت معنی

 بود. ها یکسان گروه تمامی در تشنجی حمالت به ابتال استعداد

هنگام شروع تمرین هووا ی   بدن:  و ن بر هوا ی تمرینات اثر( ال 

هوا وجوود نداشوت. شوش هفتوه تمورین        داری در و ن گوروه  تفاوت معنی

بودن حیوانوات کینودل و غیور کینودل را نسوبت بوه         و ن نیانگیو مهوا ی 

 (.P < 111/1داری کواهش داد )  های شاهد بدون تحرک به طور معنی گروه

وابسوته  نشان داد که ایون اثور    Repeated measures ANOVAآ مون 

تکورار   xو وابسته به گروه  (P  518/3151  =(1 72)F < 111/1به تکرار )

(111/1 > P  862/41  =(4 72)Fمی )  باشد. همچنین  نتای  نشان داد و ن

تحورک  بوه طوور     تحرک نسبت به غیر کیندل بی بدن حیوانات کیندل بی

 (.2)شکل  (P < 151/1)داری کاهش یافته است  معنی

 

 
 ± میانگین صورت به ها داده. بدن وزن بر ورزش هفته شش . اثر2شکل 

 .ها( در تمام گروه n=  11) اند شده داده نشان معیار انحراف
* 111/1 > P تحرک بی گروه همان با مقایسه در ور ش غیر کیندل حیوانات   
 111/1 > P تحرک بی گروه همان با مقایسه در ور ش با کیندل حیوانات   
# 151/1 > P تحرک بی غیر کیندل حیوانات با مقایسه در تحرک بی کیندل حیوانات 
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  4 ی مرحله شروع تا تأخیری زمان مدت معکوس بر ورزش اثر ،(S2L)تشنج  2 ی مرحله شروع تا تأخیری زمان مدت بر هوازی تمرینات اثر. 1جدول 

 کیندل غیر حیوانات در( SDمدت زمان تشنج ) و (S4L/1) تشنج

 S2L S4L/1 SD 

 PTZ دومین PTZ نیاول PTZ دومین PTZ نیاول PTZ دومین PTZ نیاول

 20/321 ± 01/21 50/230 ± 18/18 00112/0 ± 0003/0 00113/0 ± 0003/0 70/207 ± 11/21 10/208 ± 11/22 تحرک بی

 &*10/208 ± 12/27 50/228 ± 71/23 &&&***00/00 ± 00/00 0015/0 ± 0005/0 30/207 ± 52/27 90/205 ± 22/22 ورزش

 .ها( در تمام گروه n=  10دهد ) می کاهش شاهد گروه به نسبت را تشنج زمان مدت ورزش دهد می نشان های جدول داده. اند شده داده نشان معیار انحراف ± میانگین صورت به ها داده
* 050/0 > P تترازول  در مقايسه با اولین تزريق پنتیلن (PTZ ))001/0 ***، همان گروه )دارای فعالیت بدنی > P تترازول  تزريق پنتیلن اولین با مقايسه در (PTZ )دارای)گروه  همان 

 تحرک بی گروه در PTZ تزريق دومین با مقايسه در P < 001/0 &&&، تحرک در گروه بی PTZدر مقايسه با دومین تزريق  P < 050/0 &، (بدنی فعالیت

 

 غیر های موش در تشنجی های کمیت بر هوا ی تمرینات اثر( ب
 S4L/1تشن   متغیرهای اثر  مان در تغییرات  :PTZ د  تک با کیندل

(111/1 > P و )SD (151/1 > P) دار  های غیر کیندل معنی در گروه

( گروه P < 111/1در تزریق دوم ) SDو  S4L/1بودب به طوری که 

داری کاهش  ( به طور معنیP < 151/1تمرین  نسبت به تزریق اول )

ای در حیوانات  ی شش هفته یافت  اما این تغییرات قبل و بعد ا  دوره

در  S2Lدار نبود. همچنین  اثر  مان بر متغیر  تحرک معنی غیر کیندل بی

دار نبودب به طوری که این متغیر قبل و بعد  های غیر کیندل معنی گروه

 (.1)جدول داری نداشت  ای تغییرات معنی ی شش هفته ا  دوره
کیندل:  های موش در تشن  های کمیت بر هوا ی تمرینات اثر( ج
در  S4L و S2Lگروه در تغییرات  ×تعامل  مان  و همچنین  اثر  مان

(  اما اثر گروه تنها برای متغیر P < 111/1دار بود ) های کیندل معنی گروه

S4L معنی ( 151/1دار بود > Pدر موش .) ی  های کیندلی که مداخله

در تزریق دوم  S4L و S2Lهای  تمرین را دریافت کرده بودند  کمیت

تحرک به  نسبت به تزریق اول همان گروه و تزریق دوم گروه کیندل بی

 (.Bو  A  3( )شکل P < 111/1داری افزایش یافت ) طور معنی
( P < 111/1را در تزریق دوم ) S5Dشش هفته تمرین هوا ی  

( همان گروه و همچنین  تزریق دوم P < 111/1نسبت به تزریق اول )

اثر  مان و همچنین  تعامل  داری کاهش داد. به طور معنیتحرک  گروه بی

 (.C  3)شکل  (P < 111/1دار بود ) گروه برای این متغیر معنی × مان 

گروه بر مدت  مان تشن  در × اثر  مان  اثر گروه و تعامل  مان 

(. اثر D  3( )شکل P < 111/1دار بود ) دو گروه کیندل شده معنی

دار نبود  اما اثر گروه  چهار گروه معنیدر  SD مان بر تغییرات 

(111/1 > P  228/147  =(3 36)F و تعامل گروه )×  تکرار 

(111/1 > P  118/9  =(4 72)Fمعنی ) .دار بود 

 

 بحث

ی حاضر نشان داد که میانگین و ن بدن حیواناتی که شش  نتای  مطالعه

تحرک به  بیهای  هفته تمرین هوا ی را دریافت کردند  نسبت به گروه

همچنین  و ن بدن حیوانات کیندل . یابد داری کاهش می طور معنی

 .یافتداری کاهش  تحرک به طور معنی تحرک نسبت به غیر کیندل بی بی

 

 

 

 

 
 شروع تا تأخیری زمان (: مدتAهوازی بر ) تمرینات اثر. 3شکل 

 4 ی مرحله شروع تا تأخیری زمان مدت (:B، )(S2L)تشنج  2 ی مرحله

(: مدت D) و( S5D)تشنج  5 ی مرحله زمان مدت :(C) ،(S4L)تشنج 

 انحراف ± میانگین صورت به ها داده. کیندل گروه در (SDزمان تشنج )

 .ها( درتمام گروه n=  11) اند شده داده نشان معیار
*** 001/0 > P 010/0 &&تمرين،  گروه اول تزريق با مقايسه در > P  در مقايسه با تزريق

 تحرک بی گروه دوم تزريق با مقايسه در P < 001/0 &&&تحرک،  بی دوم گروه
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ا  طرف دیگر  تمرینات هوا ی در حیوانات غیر کینودل موجو    

SD (151/1 > P )( و 111/1 > P) S4L/1شووود متغیرهوووای تشووون  

ی تمرینوی را دریافوت    های کیندلی کوه مداخلوه   کاهش یابد. در موش

نسوبت بوه تزریوق اول افوزایش      S4Lو  S2Lکرده بودند  مدت  موان  

(. همچنین  این دو متغیر در مقایسه بوا  P < 111/1داری داشت ) معنی

داری افوزایش   تحرک نیز به طوور معنوی   تزریق دوم در گروه کیندل بی

های کینودل   در موش SDو  S5D(. مدت  مان P < 111/1یافته بود )

داری کواهش   با تمرینات هوا ی نسبت به تزریوق اول بوه طوور معنوی    

(. عالوه بر آن  این دو متغیر در مقایسوه بوا تزریوق    P < 111/1یافت )

(. P < 111/1داری کاهش یافته بود ) دوم گروه شاهد نیز به طور معنی

ی تمرینوی تنهوا    قبول ا  دوره  تمرین هوا ی بر حیوانات غیر کیندل که

را دریافت کرده بودند  تأثیر بیشوتری داشوت و موجو      PTZیک د  

 ی عمومی شدن تشن  گردید. حذف مرحله

منجر بوه اثورات سومی     PTZی پیشین مشاهده شد که  در مطالعه

توانود ا    شوود و ور ش  موی   تحریک بیش ا  حد در داخول بودن موی   

هوای   همچنین  مشخص گردید سیست اثرات  یانبار آن جلوگیری کند. 

توانود   شوند و فعالیت بدنی موی  ی ور ش تعدیل می مولکولی به وسیله

به عنوان یک درمان جدید در کنترل برانگیختگی حواد و موزمن موورد    

در ایون مطالعوه  ور ش بور حیوانوات غیور       .(16)استفاده قرار گیورد  

را دریافت کردند   PTZی تمرینی تنها تک د   کیندلی که قبل ا  دوره

ی عموومی شودن تشون      تأثیر بیشتری داشت و موج  حذف مرحلوه 

 باشد. PTZتواند به دلیل اثرات سمی کمتر  گردید که می

شناسووی  ریخوت  پاسوح  در بواال  پووذیری سوا ش  بوا  انودامی  مغوز  

(Morphologic)  (21) اسووت ور ش بووه وعملکووردی متابولیسوومی .

رسد ور ش ا  طریق تأثیری که بر روی مغوز دارد    بنابراین  به نظر می

رسود در حیوانوات    بتواند بر روی صرع تأثیرگذار باشود. بوه نظور موی    

در مغوز طوی کینودلینگ     کیندل به دلیل تغییرات ساختاری ایجاد شده 

کند  اما قوادر بوه حوذف     ور ش اگر چه متغیرهای تشن  را تعدیل می

 عمومی شدن تشن  نیست.  مرحله

های تشن  و یوا   مطالعات  توانایی ور ش را برای کاهش فرکان 

انود. همچنوین  تحقیقوات نشوان      های الکتریکی صرع نشوان داده  تخلیه

توانود تعوداد تحریکوات ال م بورای      میاند که فعالیت بدنی منظ    داده

. در (5  12) تشن  را در روند کیندلینگ افزایش دهود  5ی  برو  مرحله

توانود شودت و    مطالعات دیگر  مشخص شده اسوت کوه ور ش  موی   

ی توأخیری توا    فرکان  تشن  را کاهش دهد و موجو  افوزایش دوره  

در ایون مطالعوه نیوز تمرینوات     . (11-12)تشن  شود  1ی  برو  مرحله

مودت  موان   گفته  توانست  های مطالعات پیش راستا با یافته هوا ی ه 

S5D  وSD های کیندل با ور ش نسبت به تزریوق اول بوه    را در موش

(. همچنین  این دو متغیور در  P < 111/1داری کاهش دهد ) نیطور مع

مقایسه با تزریق دوم گروه شاهد )صرعی شده بدون تمورین( نیوز بوه    

هوا  بوا نتوای      (. ایون یافتوه  P < 111/1داری کاهش یافت ) طور معنی

که تشدید تشن  توسط فعالیت بودنی را   و همکاران Kamelی  مطالعه

 .(4) مغایرت دارد در انسان گزارش کرده بود 

ی حیووانی نشوان داد کوه ور ش      های حاصل ا  یک مطالعه یافته

تواند آسوی  پوذیری عصوبی را بوه تحریکوات صورع در دو مودل         می

ی حاضور بوا    نتای  مطالعوه  .(21)ندلینگ و پیلوکارپین تعدیل بخشد کی

خوانی داردب با ایون تفواوت کوه روش     گفته ه  ی پیش های مطالعه یافته

هوا پرداختوه    ی حاضر در بررسی مدل کیندلینگ به شدت تشن  مطالعه

توانود موجو  کواهش     است. فعالیت بودنی قبول ا  ایجواد صورع موی     

حساسیت به تشن  و در نهایت کاهش ایجاد صرع شوود. ا  آن جوایی   

و همچنووین   (22)ه ور ش باعووا افووزایش حجوو  هیپوکاموو     کوو

و نوروپپتیودها در نوواحی    هوای عصوبی   ها  انتقوال دهنوده   نوروتروفین

ی محتمل این اسوت کوه بتوا       یک فرضیه(23)شود  مختل  مغزی می

هوای آ اد شوده در طوی ور ش  تحریکوات صورع را مهوار        اندورفین

ی عمومی شدن  . بر این اساس  ممکن است حذف مرحله(24)کند  می

تشن  در حیوانات غیر کیندل پ  ا  ور ش به علوت افوزایش حجو     

در نوواحی مغوزی باشود.     های آ اد شده هیپوکام  و افزایش اندورفین

تواند استعداد ابتال بوه صورع را در    رسد ور ش می بنابراین  به نظر می

 اند  کاهش دهد. افرادی که تشن  را تجربه کرده

ی بوین تمرینوات ور شوی و فرکوان  تشون  را       دو مطالعه رابطه

 11ی اول در اسوکاندیناوی  در حوالی کوه     اند. در مطالعه بررسی کرده

ی مبتال بوه صورع در اثور فعالیوت شودید       درصد جمعیت مورد مطالعه

ی جمعیوت   درصد بقیوه  31-41اند  اما  جسمی دچار تشن  بیشتر شده

هوا را   لیت بدنی منظ   کاهش متوسط تشون  مبتال به صرع  به دنبال فعا

هوای    فتوه هوای ایون مطالعوه  بوا یا     . بخشی ا  یافته(25)اند  تجربه کرده

خوانی داردب چرا کوه شوش هفتوه تمورین ور شوی        پژوهش حاضر ه 

  بررسوی  Mustoو  Ranaی  منظ  را به دنبال داشته است. در مطالعوه 

بیمار مبتال به تشن  غیر صرعی پو    25بیمار مبتال به صرع و نیز  25

ا  یک دوره ور ش هوا ی  هیس تفاوتی در رویودادهای تشونجی هور    

. ایون مطالعوه  بوا نتوای  پوژوهش حاضور       (26)نشد  دو گروه مشاهده

رود ناشوی ا  اسوترس تمورین و سوا گاری      تفاوت دارد و احتمال می

 اندک با تمرین ور شی باشد.

همکواران کوه توأثیر ور ش     و اگر چه بر خالف تحقیقات ابیوری 

گیری مورد بررسی قورار   جهت پیش PTZبا  Kindlingشنا را قبل ا  

ی حاضر ا  نوع و  مان ور شوی متفواوت    در مطالعه  (15)داده بودند 

( بوه عنووان درموان    PTZ)تمرین دویدن روی تردمیل بعود ا  تزریوق   

  ور ش (14)همکواران   و استفاده شد  اما مشابه کوار آنوان و صوباغی   

ی حاضوور   . مطالعووهتوانسووت متغیرهووای تشوونجی را بهبووود ببخشوود  
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هایی نسبت به پژوهش آنان داشتب ا  جمله این کوه متغیرهوای    مزیت

تشن  در هر گروه قبل و بعد ا  تمرین نسبت به همان گوروه مقایسوه   

 مان حیوانات غیور کینودل کوه تنهوا یوک د   یور        شد و همچنین  ه 

  آستانه را دریافت کرده بودند نیز مورد بررسی قرار گرفتنود. در واقوع  

ی حاضور  توأثیر تمرینوات هووا ی را هو  بور روی صورع         در مطالعه

(Kindling  بوواPTZ  ( و هوو  بوور روی تشوون  )تووک دPTZ مووورد )

   بررسی قرار گرفت.

ا  طورف دیگوور  ارتبووا  صوورع و التهوواب  موضوووعی اسووت کووه  

هوا بوه دنبوال فعالیوت ور شوی       تواند به توجیه کاهش تعداد تشون   می

حموالت صورع در مغوز    ی در طو کمک نماید. بوا توجوه بوه ایون کوه      

هوا و   نیهوا  کموکوا   نیتوکای ا همچون س التهاب های گنالیجوندگان س

و عوامل ضد التهوابی همچوون    (27) ابدی یم شیها افزا نیپروستاگالند

  (18)آمیگودال جلووگیری کنود     Kindlingتوانود ا    مینوسایکلین می

 عملکورد  بهبوود  باتواند  میشدت متوسط  با و منظ  تمرینات بنابراین 

در  و التهواب  کواهش  موجو   اکسید نیتریوک  حفظ طریق ا  اندوتلیال

 تولیود  در انودوتلیال  هوای  سولول  .(28-29)نتیجه بهبوود صورع شوود    

 شودن  فعوال  دارنود. ا  ایون رو    نقوش  IL-6و  IL-1 هوای  اینترلوکین

 دگیچسوبن  هوا و  اینترلوکین تولید موج  تواند می اندوتلیال های سلول

 رو  ایون  ا  .(31) شووند  موی  التهواب  موجو   کوه  شوود  هایی مولکول

 توانود  موی  التهوابی  ضد اثر طریق ا  هوا ی تمریناتگفت که  توان می

   .گردد صرع ها در تشن  کاهش سب 

 

 گیری نتیجه

 ی هوا  تمرین هفتهشش  داد نشان  تحقیق این ا  آمده دسته ب نتای 

 ریو غ و نودل یک وانوات یح در صورع ناشوی ا    یرفتارها کاهش موج 

تمرینات ور شی در حیوانوات غیور کینودل کوه بورای       .شود می ندلیک

شووند  توأثیر بیشوتری دارد و بوا بواال بوردن        اولین بار دچار تشن  موی 

ی عمووومی شوودن تشوون  در  ی تشوون  موجوو  حووذف مرحلووه آسووتانه

ی صرع   حمالت بعدی گردد. در عین حال  به دلیل خصوصیات ویژه

ت بودنی ضوروری   ی هر فرد با یک پزشک قبل ا  شروع فعالی مشاوره

ی ور ش  قوادر بوه    رسود. بودین ترتیو   بیموار بوه وسویله       به نظر می

 .مدیریت تشن  خواهد بود

 

 تشکر و قدردانی

 یپزشوک  علووم  دانشوگاه  مصووب  تحقیقاتی طر  حاصل پژوهش این

. باشود  موی  Medsab.Rec 93.41و کد اخوالق   93172با کد  سبزوار

ها الهوام   ا  سرکار خان  را خود یقدردان و تشکر مقاله  نیا سندگانینو

بابووت اجوورای  احسووان محبووی یآقووا موونش و ایووزی  بتووول کمووالی 

 .دارند یم اعالم های ور شی نامه شیوه
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Abstract 

Background: Exercise can be a supplementary therapy to treat seizures. However, there is little information on 

the extent of these effects in seizure-susceptible individuals. In this study, we investigated the simultaneous 

effects of aerobic exercise in the kindle and non-kindle rats with pentylenetetrazole (PTZ). 

Methods: In this experimental study, 40 rats were divided in 4 groups of kindled with PTZ injections that 

performed aerobic exercise for 6 weeks, sedentary kindled with PTZ injections, non-kindled that performed 

aerobic exercise for 6 weeks, and sedentary non-kindled. The non-kindled groups only received PTZ before and 

after 6-week period. 24 hours after the 6-week period, all groups received PTZ, and seizure parameters including 

stage 4 latency (S4L), stage 5 duration (S5D), and seizure duration (SD) were compared with before 6-week 

period. Repeated analysis of variance (ANOVA) and Bonferroni post hoc test were used for data analysis. 

Findings: In non-kindled animals, aerobic exercise reduced seizure parameters of S4L (P < 0.001) and SD  

(P < 0.050), and removed the generalized seizures. In kindled rats, it increased the latency time until the seizure 

onset (P< 0.001), and decreased the S5D and SD parameters (P < 0.001). 

Conclusion: The results showed that 6 weeks of aerobic activity reduced epileptic behaviors in kindled and non-

kindled rats. 
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