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 مقدمه
انی به مغز به دلیل انسداد عروق رسحادثه عروق مغزی یا سکته مغزی یک اختالل نورولوژیک حاد است که به دلیل قطع خون

. (1)شود بر اثر آمبولی، ترومبوز و یا خونریزی و اسپاسم عروق مغزی ایجاد شده و به ایسکمی و آسیب بافت مغزی منجر می
های قلبی و سرطان در افراد این بیماری نخستین عامل ناتوانی و معلولیت اکتسابی و سومین علت مرگ و میر پس از بیماری

های بدنی و ورزشی بر کنترل وزن، پرفشاری خون، پروفایل لیپیدی و دیابت با توجه به اثرات مفید فعالیت .(2)سال است بزرگ
نتایج بهتر پس از بروز سکته همچنین تواند به کاهش بروز سکته مغزی ایسکمیک و شده است که فعالیت ورزشی می مشخص

پیشنهاد کننده این است که عالوه بر تعدیل عوامل خطر، فعالیت  جدید عاتهای مطالبا وجود این، یافته  مغزی منجر شود
که سازوکار ، خونرسانی مجدد -ها در شرایط آسیب ایسکمیتواند به حفاظت عصبی اندوژن و حفظ حیات نورونورزشی می

 . (3) منجر شود ،اصلی سکته مغزی ایسکمیک است

 مرورپیشینه
سازی با فعالیت پیش آماده ،کها در برابر آسیب ایسکمیجاد حفاظت عصبی و مقاومت نورونتاثیر فعالیت ورزشی پیشین در ای 

. هر چند رودبه شمار میشود، که حیطه مطالعاتی نسبتا جدیدی در زمینه اثرات فعالیت ورزشی بر مغز ورزشی نامیده می
 (5،4) به طور کامل مشخص نشده است سازی با فعالیت ورزشی هنوزسازوکار دقیق حفاظت عصبی ناشی از پیش آماده

به ایجاد از طریق سازوکارهای متعددی  تواندمی سازی با فعالیت ورزشیاند که پیش آمادهمطالعات انجام شده گزارش کرده
و  BDNFاز جمله  ها،تنظیم افزایشی بیان نوروتروفین (1اند از حفاظت عصبی اندوژن کمک کند. این سازوکارها عبارت

NGF ،NT-4  وIGF-1 2 کاهش التهاب، کاهش )ICAM-1کاهش بیان ، TLR-4  وTLR-2  تنظیم بهتر میزان و
TNF-α   نتی اکسیدانی مغز و کاهش استرس اکسایشی که مشاهده شده در کاهشآ( افزایش قدرت 3مغز و پاسخ حاد آن؛ 

متابولیسم مغزی و کاهش اختالالت متابولیک ( بهبود 4، موثر استحجم انفارکت و نتایج نورولوژیک پس از بروز سکته مغزی 
های گلیکولیزی مهم در و افزایش فعالیت آنزیم AMPK، افزایش فعالیت GLUT-3و  GLUT-1افزایش بیان  بر اثر مغز

( کاهش آپوپتوز و افزایش بقاء نورونی پس از آسیب ایسکمی خونرسانی مجدد، که وابسته به نسبت 5؛  (PFK ،LDHمغز )
و  HSP 27و  Bcl-Xl ،22HSPو  Bcl-2به ضدآپوپتوزی، مانند  AIFو  Bax ،Bad ،Bakآپوپتوزی، مانند عوامل پیش

بر  ( گسترش شبکه مویرگی و شریانی مغز6؛ بان مرگ یا بقاء سلولی استها به عنوان دروازهمیتوکندریبهتر همچنین عملکرد 
مغزی  -، سد خونیمغزی -( تقویت سد خونی2؛ واحی مختلف مغزیاثر افزایش چگالی عروق مغزی، آنژیوژنز و آرتریوژنز در ن

واسط تنظیمی بین جریان خون محیطی و دستگاه عصبی مرکزی است و نخستین ساختاری است که پس از آسیب ایسکمی 
عصبی در  شود، لذا یکپارچگی و استحکام آن حائز اهمیت بوده و نقش مهمی در حفاظتخونرسانی مجدد دچار آسیب می

المینای پایه  ،های اندوتلیال. فعالیت ورزشی با تاثیر بر اجزای مختلف این سد )دیواره سلولشرایط آسیب ایسکمی دارد
داده و آسیب پذیری آن را به هنگام بروز ها( یکپارچگی و استحکام آن را تحت تاثیر قرار ماتریکس خارج سلولی و آستروسیت

  .دهدآسیب ایسکمی تغییر می
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 های پژوهشیاندازهبندی و چشمجمع
 های آینده مورد اشاره قرار خواهد گرفت.گیری پژوهشو جهتسازوکارهای مطرح شده مورد بحث قرار گرفته  مقالهدر این 

فراهم و نقش فعالیت ورزشی در توسعه آن  تواند اطالعات ارزشمندی در زمینه حفاظت عصبی اندوژنبررسی این سازوکارها می
 کند.
 سازی، حفاظت عصبیآمادهفعالیت ورزشی، پیش کلیدی:  هایواژه
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