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Abstract 
 

Background and purpose: The Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) is a potent dilator of 

cerebral vessels and that now thought to play a central role in the underlying pathophysiology of 

migraine. The purpose of present study, therefore, was to investigate effects of endurance, resistance, and 

strength training on CGRP content in Wistar rat’ trigeminal nerve. 

Materials and methods: A number of 21 rats randomly assigned into four groups including 

Control, Endurance, Resistance, and Strength training. Treadmill running endurance protocol including 5 

days a week, 60 min/day, 30 m/min speed, animals of the resistance training group were housed in metal 

cage with a wire-mesh tower; the strength training protocol consisted of climbing a 1-meter–long ladder. 

Forty-eight hours after last session of protocol, animals were anaesthetized and trigeminal nerve ganglion 

was exited after head separating and skull excision. Then, tissues were quickly frizzed in liquid nitrogen. 

For data analyses, one way ANOVA was used. 

Results: Data analysis showed that there was a significant different between control and strength 

training groups in trigeminal nerve ganglion CGRP (P= 0.03). But, the content of CGRP in trigeminal 

nerve ganglion was not significantly different in endurance and resistance groups compared with control 

group (respectively, P= 0.35 and P= 0.57). 

Conclusion: It is considered that intensity of training plays a key role in CGRP increase. It is 

suggested that moderate to low intensity of physical activity probably lead to less CGRP release in brain 

vessels and trigeminal nerves. 
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  پژوهشی          

  
  
  ــدرانــازنــــی مــکــزشــوم پــلـشـــگاه عــه دانـــلـــمج

  )25-31   (1391   سال    تیر  90شماره   بیست و دوم  دوره 
 

25  1391 تیر ، 90 ، شماره بیست و دوم دوره                                                                             مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران               

تونین در عصب  وابسته به ژن کلسیتاثیر فعالیت بدنی بر محتوای پپتید 
  های صحرایی ترژمینال موش
  

        1عبدالحسین پرنو
         2رضا قراخانلو
  2رسول اسالمی

  چکیده
از اعصاب ترژمینال نقش مهمـی در        آن رهایش است که   مغزی  یک اتساع دهنده قوی عروق     CGRP :سابقه و هدف  

ه حاضر بررسی تاثیر تمرینـات اسـتقامتی، مقـاومتی و قـدرتی بـر محتـوای                 بنابراین، هدف مطالع  . پاتوفیزیولوژی میگرن دارد  
CGRPهای صحرایی بود  عصب ترژمینال در موش.  

 چهـار گـروه کنتـرل، تمـرین اسـتقامتی،           درطـور تـصادفی      نر به صحرایی   سر موش    21بدین منظور،    :مواد و روش ها   
، هفتـه در   روز   5در ایـن تحقیـق       دویـدن روی تردمیـل       سـتقامتی رنامه تمرین ا  ب. قرار گرفتند تمرین مقاومتی و تمرین قدرتی      

 باالرفتن از فنس توری به ارتفاع برنامه تمرین گروه مقاومتی   ،   متر در دقیقه   30 با سرعت حداکثر      و  روز در دقیقه   60حداکثر  
 هفتـه بـه طـول    12 تـا  10 بـین  های تمرینی برنامه. بودشامل باال رفتن از نردبانی به طول یک متر         قدرتی متر و برنامه تمرین      2

 خـارج و در      عـصب ترژمینـال    با شکافتن جمجمه،  و   ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی حیوانات بیهوش شدند           48 .انجامید
  .شداستفاده کطرفه یتحلیل واریانس  برای بررسی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از روش. نیتروژن مایع منجمد شد

 شـد  CGRPدار   یقیق نشان داد که تمرین قـدرتی در مقایـسه بـا گـروه کنتـرل موجـب افـزایش معنـ                     نتایج تح  :ها یافته
)03/0 =p(.  دار ایـن نورپپتیـد در مقایـسه بـا گـروه کنتـرل               یهای تمرینی استقامتی و مقاومتی موجب افزایش معن         سایر گروه

  .)p= 57/0(و ) p= 35/0(ترتیب به(نشدند 
توانـد نقـش داشـته        مـی  CGRPمرین از عوامل کلیدی است که در افـزایش محتـوای            رسد شدت ت   به نظر می   :استنتاج

 در عـروق مغـزی      CGRP به رهایش کمتر     شود که فعالیت بدنی با شدت متوسط به پایین، احتماالً          بنابراین، پیشنهاد می  . باشد
 .شود  در این ناحیه میCGRPمنجر و موجب کاهش رهایش 

  

  هوازی، تمرین مقاومتی، تمرین قدرتی، عصب ترژمینالمیگرن، تمرین :های کلیدی واژه
  

  مقدمه
داری  ی مزمنی است که جمعیت معنـ      بیماریمیگرن  

ثر کـرده   أاز افراد بالغ در سراسر جهان را متـ        )  درصد 12(
در   اقتصادی زیادی  -میگرن اثرات اجتماعی  . )1 -4(است

ــاثیر       ــتال ت ــراد مب ــدگی اف ــت زن ــر کیفی ــه دارد و ب جامع

 تــدوین یافتــه HIS2 کــه توســطICHD 1 .)1(گــذارد مــی
بـه  . نـدی کـرده اسـت     ب های میگرن را دسته    است، سندرم 

 معمول سردرد، میگـرن     گروه های عنوان مثال، یکی از زیر      
  .است  Migraine without oura)پیش درآمد(  او رابدون

 
1. International Classification of Headache Disorders (ICHD) 
2. International Headache Society (IHS) 

  

   :parnowabdolhossein@gmail.comE-mail           کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی -عبدالحسین پرنو :مولف مسئول
  .دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاهشی گروه تربیت بدنی و علوم ورز. 1
  .گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس. 2

  27/3/91:              تاریخ تصویب22/1/91:           تاریخ ارجاع جهت اصالحات    22/11/90: ریافت تاریخ د 
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  تاثیر فعالیت بدنی بر محتوای پپتید وابسته به ژن کلسی تونین
 

26  1391تیر  ، 90 ، شماره بیست و دوم دوره                                                                     مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                       

 اخـتالل مـزمن سـردرد اسـت کـه           این نوع میگرن، یـک    
. انجامـد   سـاعت بـه طـول مـی        4 -72هایش   معموال حمله 

موضــع یــک طرفــه، : هــای ســردردها عبارتنــد از ویژگــی
ای، شـدت متوسـط یـا بـاال، تـشدید شـدن         کیفیت ضـربه  

 توسط فعالیت بدنی معمولی و مرتبط با تهوع، نورهراسی        
(Photophobia)    و صدا هراسـی  (Phonaphobia) )2  ،5( 

 1996 تجزیه و تحلیل مطالعات علمی کـه از سـال            که در 
های تاریخی و کلینیکی     منتشر شده است، اغلب مشخصه    

پیشگویی کننده تشخیص میگرن، وقتـی بـا سـردرد نـوع            
بـه  . )5(هـای فـوق بـود      مـشابه ویژگـی   تنشی مقایسه شـد،     

ــصبی   ــتالل عـ ــک اخـ ــرن یـ ــارتی، میگـ ــی -عبـ  عروقـ
(Neorovascular)        شناسـی آن    علـت است؛ زیـرا کـه در

تعامل مهم بـین عـروق خـونی و اعـصاب مغـزی درگیـر               
هـای   های مطـرح شـده، حملـه       بر اساس تئوری  . )2(هستند

دهنـد کـه     ویژه میگرن اخـتالالت مغـزی را افـزایش مـی          
ســازی  تغییــرات در اتــساع عــروق خــونی مننــژی و فعــال

بـا  . )2(کنـد  اعصاب ترژمینال بین عروقی را تحریک مـی        
انیزم سردرد تا حدودی مبهم است؛ امـا        وجود این که مک   

ســازی سیــستم عروقــی  اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه فعــال 
ترژمینال اولین مسیری است که به دردهای میگرنی منجر   

  .)4(شود می
داری  یمیگرن مریضی مزمنی است که جمعیت معنـ       

ثر کـرده   أاز افراد بالغ در سراسر جهان را متـ        )  درصد 12(
 اقتصادی زیـادی در     -تماعیمیگرن اثرات اج  . )4-1(است

ــ     ــتال ت ــراد مب ــدگی اف ــت زن ــر کیفی ــه دارد و ب ثیر أجامع
 تدوین یافته اسـت،     HIS  که توسط  ICHD. )1(گذارد می

بـه عنـوان    . بندی کـرده اسـت     های میگرن را دسته    سندرم
مثــال، یکــی از زیــر واحــدهای معمــول ســردرد، میگــرن 

  .است )بدون پیش درآمد( اورا بدون
 تـونین   به ژن کلـسی    وابستهپپیتد   /تونین کلسی-αژن  

(CGRP)، 1   در  کـه    )6 -10(تونین اسـت    از خانواده کلسی
   و بعـد از     )11،  2(شـود  گانگلیون اعصاب ترژمینال بیان می    

                                                 
1. Calcitonin Gene-related Peptide (CGRP) 
 
 
 

 مطالعات بیان کردنـد کـه     . شود سازی عصب رها می    فعال
CGRP           ای   یک اتساع دهنده قوی عـروق مغـزی و شـامه

ان خـون بـه مغـز و        است و عملکرد مهمی در تنظیم جریـ       
 CGRPگزارش شده است کـه      . داردحساس به درد    مننژ  

 CGRP زیرا وقتی که )2(یک نقش سببی در میگرن دارد    
به افراد مستعد داده شد، موجب ایجاد سـردرد و میگـرن            

در این شرایط اثـر آن بـا اعمـال آنتاگونیـست            . )11 ،2(شد
CGRP8-37    و آنتاگونیست غیرپپتیـدی BIBN4096BS 2 

ــسد ــیم ــود ود م ــرد   . )12 -14(ش ــشتر از عملک ــواهد بی ش
CGRP           در میگرن از مطالعات کلینیکـی اسـتخراج شـده 
داروهـایی   ((Triptan)هـا  در این مطالعات تریپتـان    . است

 CGRPکــه بــرای درمــان میگــرن و ســدکردن رهــایش  
ــی  ــتفاده م ــود اس ــزان) ش ــه CGRP می ــادیر را ب ــه مق  پای

هـد، بــر  دین سـردرد را تــسک ناشــی از کـه درد   طــوری بـه 
  .گردانند می

اند کـه فعالیـت      از طرفی، برخی مطالعات بیان کرده     
هـای   کننـده قـوی میگـرن و سـایر سـندرم           یک تحریـک  

ایـن، سـردردهای مـرتبط بـا         عـالوه بـر   . باشـد  سردرد می 
با وجود این، هنوز ماهیـت  . )15(ورزش نیز عمومیت دارد   

ل، در مقاب . دقیق سردرد و اپیدمولوژی آن ناشناخته است      
Varkey هفتــه 12نــشان دادنــد کــه ) 2009( و همکــاران 

/ لیتــر  میلــی2/36 بــه 9/32از (تمــرین، تــوان هــوازی   
، کیفیــت زنــدگی و وضــعیت میگــرن )دقیقــه/ کیلــوگرم

در  را) م و دریافـت دارو یـ هـا، شـدت عال   تعـداد حملـه  (
انـد   همچنین، نـشان داده   . )16(بیماران بهبود بخشیده است   

زی، دو جلسه در هفتـه شـدت درد          هفته تمرین هوا   6که  
دار کـاهش داد، درحـالی کـه در          یمیگرن را به طور معنـ     

  .)17(شناختی تغییری گزارش نشد متغیرهای روان
ــه مکــانیزم عمــل   ــا توجــه ب ــا CGRPب ــاط ب  در ارتب

 در جایگـاه اعـصاب      CGRPدردهای میگرنـی، رهـایش      
ــایج ضــد و   ــال و دخالــت آن در درد میگــرن و نت ترژمین

 فعالیت بدنی، هدف از تحقیق حاضر بررسی        نقیض نقش 

                                                 
2. BIBN4096BS: 1-piperidinecarboxamide, N-[2-[[5-amino-1-[[4-(4-pyridinyl)-

1-piperazinyl]carbonyl]pentyl] amino] -1-[(3,5-dibromo-4-
hydroxyphenyl)methyl]-2-oxoethyl]-4-(1,4-dihydro-2-oxo-3(2H)-
quinazolinyl)-,[R-(R*,S*)] 
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  عبدالحسین پرنو و همکاران                      هشی   پژو  
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 CGRPهای مختلف بر محتوای      اثر فعالیت بدنی به شکل    
 یکــی از عــصب ترژمینــال .  بــودعــصب ترژمینــال در 

 آن موجـب  درCGRP هـایی اسـت کـه رهـایش      جایگاه
آیـا فعالیـت    . )2،11(شـود  اتساع عروق مغزی و سردرد می     

ــی  ــدنی م ــایش    ب ــاری در ره ــد نقــش مه ر  دCGRPتوان
هـای پیـشگیری و    جایگاه فوق داشته باشـد و یکـی از راه    

  درمانی میگرن به جای استفاده از مصرف داروها باشد؟
  

  ها مواد و روش
 سـر مـوش نـر ویـستار بـه طـور             21در این پـژوهش     

، تمـرین اسـتقامتی     )n=5( کنتـرل تصادفی به چهار گروه     
)6=n(     تمرین مقـاومتی ،)6=n (    و تمـرین قـدرتی )4=n (

 نمونـه هـا    اصـلی    تمرینـات  شدند و از هفتـه دهـم      تقسیم  
ــد  ــروع ش ــاق    آن. ش ــای ات ــا در دم ــه 22 ± 4/1(ه  درج

 ساعت خواب و بیـداری و       12و طبق چرخه    ) گراد سانتی
در ایـن   . با در دسترس بودن آب و غذا نگهـداری شـدند          

 روز  5ای    هفته نمونه ها  گروه تمرین استقامتی   در،  تحقیق
ــر روز حــداکثر  ــه 60و ه ــدگان  دقیق ــل جون روی تردمی

 متـر در دقیقـه      30و بـا سـرعت حـداکثر        ) ساخت ایـران  (
در  تمــرین مقــاومتیگــروه  نمونــه هــای .)18،19(دویدنــد

قفسه فلزی با تور سـیمی کـه دو بطـری آب در بـاالترین       
  . ، نگهـــداری شـــدندشـــده بـــودارتفـــاع آن قـــرار داده 

  هـــای آب در ارتفـــاع   در روزهـــای ابتـــدایی بطـــری  
ری قرار داده شد، اما به مرور زمـان در طـول            مت  سانتی 20
هـدف از ایـن     .  روز ارتفاع آن به دو متر رسـانده شـد          10

کار آشنا کردن حیوانات با پروتکل و بـاالرفتن از فـنس             
پروتکل تمرین قدرتی شامل باال رفتن      . )18-20(توری بود 

)  نسبت بـه زمـین     85 با زاویه (از نردبانی به طول یک متر       
مان باال رفتن بـه دم حیوانـات وزنـه بـسته            شد که در ز    می

 تکـرار بیـشینه بـاال       10هر جلسه تمـرین شـامل       . شده بود 
.  بـود  بـین تکرارهـا    ای  دقیقـه  2با فواصل استراحتی     رفتن

) یکشنبه، سه شـنبه، جمعـه     (برنامه تمرین شامل سه جلسه      
 وزنه متصل شده به حیوانات به تـدریج و از          . در هفته بود  

 

g 35ــسه ا ــا  در جل ــان g600ول ت ــرین  ی دوره در پای تم
  در طول تمرین، هـر زمـانی کـه الزم بـود            . یافتافزایش  

ــات اســتفاده    ــرای تحریــک حیوان از اســپری آب ســرد ب
در مطالعات قبلی، باال رفـتن از نردبـان بـه عنـوان           . شد می

شیوه کارآمدی از تمرین قدرتی معرفی شـده اسـت کـه            
ــایپرتروفی  ــه ه ــار  ب ــضالنیت ــی  ع ــود منجــر م . )21،22(ش

 هفتـه بـه     12 تـا    10 بـین    هـا   همه گـروه   های تمرینی  برنامه
 ساعت بعـد از آخـرین جلـسه تمرینـی           48. طول انجامید 

 و  Ketamine (30-50 mg/kg w) ازحیوانات با ترکیبـی 
Xylazine (3-5mg/kg w)و بالفاصله )23( بیهوش شدند 

ــا شــکافتن جمجمــه و    ســر آن ــدن جــدا شــد و ب ــا از ب   ه
ــر  ــارج ک ــال  خ ــصب ترژمین ــز، ع ــنجم  (دن مغ ــصب پ   ع

ــد و  ) مغـــزی ــد شـ ــایع منجمـ ــروژن مـ ــارج و در نیتـ   خـ
 تـا زمـان     -C°70ضمن انتقـال بـه آزمایـشگاه در دمـای           

ــدازه  ــل انـ ــرای پروتکـ ــری اجـ ــداری  CGRP گیـ   نگهـ
  هــای مــورد نظــر بــا اســتفاده از دســتگاه       بافــت. شــد

 و  4/7اسـیدیته   (بافر فـسفات سـرد      در  ) دریل(هموژنایزر  
در ایـن تحقیـق      .همـوژن شـدند   ) مـوالر   میلـی  10 غلظت

دار   بـا روش سـنجش ایمنـی آنـزیم         CGRPمیزان کمـی    
)ELISA, SPIbio, Massy Cedex, France (گیری  اندازه

 و ضریب تغییر    pg/ml 5 حساسیت کیت مذکور     .)24(شد
 بـرای بررسـی اثـر متغیرهـای مـستقل بـر             . درصد بود  9/7

 آزمـون   کطرفـه و  یانس  تحلیل واریـ   متغیر وابسته از روش   
عملیـات آمـاری تحقیـق بـا        .  اسـتفاده شـد    تعقیبی تـوکی  

داری  و سـطح معنـی    انجـام    SPSS15استفاده از نرم افزار     
)05/0p<(در نظر گرفته شد .  

  

  ها یافته
 220 ± 15 مــورد مطالعــه نمونــه هــایمیــانگین وزن 

ــرم ــن آنگـ ــود و سـ ــا   بـ ــود10هـ ــه بـ ــای  داده.  هفتـ هـ
هــای مــورد  ال در گــروه عــصب ترژمینــCGRPمحتــوای
نتایج آزمـون   .  ارائه شده است   1  شماره  در جدول  مطالعه

  هــا   اســمیرنوف نــشان داد کــه توزیــع داده-کلمــوگروف
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نتـایج تحقیـق نـشان داد کـه فعالیـت بـدنی             . نرمال اسـت  
 در عــصب ترژمینــال  CGRPدار  یموجــب تغییــر معنــ  

  ).1  شمارهنمودار ()=p -05/0(شود می
  
 هـای تمـرین قـدرتی     در گروهCGRP(pg/ml)حتوای م :1 شماره جدول

(Strength) تمرین استقامتی ،(Endurance) و مقاومتی (Resistance)  
  

 Min Stat Max Stat Mean Stat Std. Err  تعداد گروه ها
 52/276 4/683 1739 215 5 کنترل

 34/276 83/1265 1869 255  6 تمرین استقامتی

 3/226 5/1127 1912 352  6 تمرین مقاومتی

 23/75 1844 2005 1706  4 تمرین قدرتی

  
با وجود این، نتایج آزمون تعقیبـی تـوکی نـشان داد            
که این تغییر فقط در گروه تمرین قـدرتی در مقایـسه بـا              

هـای   سـایر گـروه   . )p =03/0(دار بـود   یگروه کنترل معنـ   
دار این   یتمرینی استقامتی و مقاومتی موجب افزایش معن      

 بـه ترتیـب   (ر مقایسه با گـروه کنتـرل نـشدند          پپتید د ونور
)35/0= p ( و)57/0= p.(  

  

  
  

دار  ی موجب افزایش معنـ    (Strength) تمرین قدرتی  :1 شماره   نمودار
CGRP  03/0(  شده است=p( .که در نتیجه تمرین استقامتی  در حالی

(Endurance) و مقاومتی (Resistance)باشد  دار نمیی  تغییرات معن
  .)p= 57/0(و ) p= 35/0 به ترتیب(

  
  بحث

هـای   هدف از مطالعه حاضـر بررسـی اثـرات شـکل          
 ترژمینـال    عـصب   در CGRPمختلف تمرین بر محتـوای      

 در  CGRP که با توجه به این   . بودصحرایی  های   در موش 

ای بــه  انتقــال تحریــک دردآور از عــروق درون جمجمــه
 همچنــین، ،)25، 2(سیــستم عــصبی مرکــزی درگیــر اســت

انــواع ی اثــرات مثبــت فعالیــت بــدنی را در مطالعــات قبلــ
شـد کـه     تـصور مـی   . )16،17،26،27(انـد  سردرد نـشان داده   

 در  CGRP فعالیت بدنی موجب کاهش رهـایش        احتماالً
، نقش اتساع دهنـدگی آن      ترتیب بدین   شدهجایگاه فوق   

بـرخالف نتـایج     . شـود   مـی   مهـار  CGRPدلیل کاهش    هب
 کــه تمــرین مطالعــات پیــشین، مطالعــه حاضــر نــشان داد 

 در CGRPدار محتــوای ی قــدرتی موجــب افــزایش معنــ
این بدین، معناست که افـزایش      . شود عصب ترژمینال می  

 در این جایگاه موجب اتـساع عروقـی و          CGRPرهایش  
 شـود کـه احتمـاالً      افزایش بیشتر جریان خون مغـزی مـی       

 بر ایـن    اتفاق نظر  اگرچه. دردهای میگرنی را تشدید کند    
تواند به کاهش تواتر، شـدت و        بدنی می فعالیت    که است

تعـداد کمـی از      ،های میگرن کمـک کنـد      یا شدت حمله  
وانـد  ت هـای فعالیـت بـدنی مـی         که دوره  محققین معتقدند 

ه در این راستا نشان داد    . )28(سردرد میگرن را تسریع کند    
 که در حین سردردهای میگرنی بایـد از انجـام     شده است 

هـای تحقیـق حاضـر       یافته .)28(فعالیت بدنی اجتناب کرد   
 دهـد پیامـد تمرینـات قـدرتی افـزایش رهـایش            نشان می 
CGRP  ًــال و احتمــاال ــساع در عــصب ترژمین ــزایش ات  اف

  .عروقی و سردرد باشد
ــمن     ــاومتی ض ــتقامتی و مق ــات اس ــل تمرین در مقاب

داری را   ی، تغییـرات معنـ    CGRPافزایش نـاچیز محتـوای      
 تفـاوت بـین    یکی از دالیـل احتمـالی ایـن       . ایجاد نکردند 

. گـردد  مـی   مختلف تمرین به شدت فعالیت بدنی بر      انواع
در تمرین قدرتی مورد استفاده در مطالعه حاضـر شـدت           

کــه در تمــرین  تمــرین نزدیــک بــه بیــشنه بــود؛ در حــالی
 نمونه ها . در حد متوسط و زیر بیشینه بود       مقاومتی تمرین 

در تمرین مقاومتی تحت فشار و اعمال نیروی زیـاد علیـه         
در تمرین استقامتی نیز تمرین بـین       . مقاومت قرار نداشتند  

شدت بیشینه و متوسط بود کـه منجـر بـه افـزایش جزئـی          
 . بیشتری نسبت به تمـرین مقـاومتی شـد         CGRPمحتوای  

برخـی مطالعـات نـشان دادنـد کـه فعالیـت            در این راستا،    
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  هفتــه و بــه مــدت  بــدنی بــه شــکل هــوازی، ســه روز در 
ای میگـرن و تعـداد روزهـای درد         هـ   هفته تعداد حمله   10

عـالوه بـراین، افـزایش      . دهد میگرن در ماه را کاهش می     
. شـود   می زآمادگی بدنی موجب کاهش سطح استرس نی      

کننــده بهبــود  افــزایش ســطح آمــادگی بــدنی پیــشگویی 
توانـد   بنابراین، سطح آمـادگی بهتـر مـی       . باشد میگرن می 

ــان میگــرن       ــرای درم ــانی جــایگزین ب ــک روش درم ی
 گیـری   در این مطالعه انـدازه     CGRPالبته میزان   . )26(دباش

انـد،   طور که اغلب مطالعات بیان کـرده       همان .نشده است 
هـای عـصبی ترژمینـال، یکـی از           از پایانه  CGRPرهایش  
 سردردهای میگرنی اسـت زیـرا تحقیقـات         اساسیعوامل  

و در  توزیــعتوانـد باعــث    مــیCGRPانــد کـه   نـشان داده 
هـای ماسـت     عوامل التهابی از سـلول    نتیجه باعث رهایش    

 موجب افـزایش جریـان      CGRPرهایش  . )2،25(مننژ شود 
هـا   ایـن یافتـه   . شـود  های ترژمینال می   خون به سمت بافت   

 ممکـن اسـت     CGRPنشان داد که آنتاگونیست گیرنـده       
هـــای  درمـــان میگـــرن را بـــا ســـد کـــردن فعالیـــت     

همچنـین، نـشان    . )2(ثر کنـد  أ مت CGRPپاتوفیزیولوژیک  
های متوسـط بـه      فعالیت بدنی با شدت   ده شده است که     دا

هـای میگـرن     های خارج از دوران حملـه      پایین و در زمان   
هـای فعـال     تواند به تغییر توزیع جریان خون بـه بافـت          می

 در عـروق    CGRPمانند عضله اسکلتی و کاهش رهایش       
کــه  نــشان داده شــده اســت  اخیــراً.مغــزی کمــک کنــد

ــوای  ــدCGRPمحتـ ــاض  در عـــضالت کنـ ــد انقبـ  و تنـ
داری  یخـوش تغییـرات معنـ      های نر ویـستار دسـت      موش

ــت  ــده اس ــاران و  . ش ــو و همک ــین پرن ــانلو وهمچن  قراخ

اند که تمرینات مقاومتی، استقامتی و       همکاران نشان داده  
 در CGRPدار محتـوای   یترکیبی منجـر بـه افـزایش معنـ        

بـر خـالف تمـرین      . )18،19(اسـت  عضالت اسکلتی شـده   
 تمرینـات اسـتقامتی و مقـاومتی در مطالعـه           قدرتی، نتایج 

دهد که احتماال توزیع کمتر جریان خون        حاضر نشان می  
 در عصب ترژمینـال     CGRPمغزی منجر به رهایش کمتر      

رسد با توجه بـه ایـن نتـایج مـبهم و             به نظر می  . شده است 
 درصـد سـردردها ریـشه ارگـانی         10 که تقریباً  دلیل آن  هب

این ابهامات ضروری است    ، جهت روش شدن     )27(دارند
بـر   تـر انجـام شـود زیـرا        که مطالعات در سـطوحی دقیـق      

ــات عملکــردی   ــاه CGRPاســاس مطالع ــدین جایگ ، چن
 CGRPبالقوه بـرای عملکـرد آنتاگونیـست غیـر پپتیـدی            

 کـه   یتـر  بنابراین، مطالعات بیشتر و دقیـق     . )2(وجود دارد 
  و فعالیت بدنی را مورد بررسی      CGRPهای   آنتاگونیست

 مـی دهـد   تحقیق حاضـر نـشان       .ار دهد، ضرورت دارد   قر
که تمرین قدرتی که شدت آن نزدیـک بـه بیـشینه بـود،              

ه  شــدCGRPداری در محتــوای  یموجــب تغییــرات معنــ
هـا    تمرینات اسـتقامتی و مقـاومتی کـه شـدت آن           است و 

 CGRPداری در محتــوای  یمتوســط بــود، تغییــرات معنــ
 از عوامـل    رسـد شـدت تمـرین      بـه نظـر مـی     . ایجاد نکـرد  

توانـد    مـی  CGRP است که در افـزایش محتـوای         اساسی
 فعالیت بـدنی بـا شـدت متوسـط بـه          لذا. نقش داشته باشد  

عروق مغزی و    در   CGRP به رهایش کمتر     پایین، احتماالً 
 بدین طریق، از اتـساع عروقـی در         واعصاب ترژمینال منجر    
  .آید عمل می هناحیه مغزی ممانعت ب
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