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فيزيولوژي ورزشي

پیشآمادهسازی با فعالیت ورزشی از طریق افزایش بیان نوروتروفینهای
هیپوکامپ ،اختالل حافظۀ فضایی ناشی از ایسکمی مغزی در موشهای صحرایی
را کاهش میدهد
نبی شمسایی ،1حمید رجبی ،2ناهید ابوطالب
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چکیده
هدف از اين پژوهش ،بررسي اثر پيشآمادهسازي يک دوره فعاليت ورزشي بر اختالل حافظۀ فضايي و بيان «عامل رشد
عصبي مشتق از مغز» و «عامل رشد عصبي» در ناحيۀ هيپوکامپ پشتي ،در پي ايسکمي ـ ريپرفيوژن مغزي در موشهاي
صحرايي نر ميباشد .بدينمنظور ،تعداد  21سر موش صحرايي نر نژاد ويستار بهصورت تصادفي انتخاب شدند و به سه
گروه (شم ،ايسکمي و ورزش  +ايسکمي) تقسيم گرديدند .رتهاي گروه ورزش بهمدت چهار هفته و بهشکل پنج روز در
هفته بر روي تردميل دويدند .ايسکمي با انسداد هر دو شريان کاروتيد مشترک نيز بهمدت  20دقيقه ايجاد شد .همچنين،
عملکرد حافظۀ فضايي رتها با استفاده از از ماز آبي موريس ارزيابي گشت و سطح بيان پروتئينها با استفاده از
رنگآميزي ايمونوهيستوشيمي تعيين گرديد .يافتهها نشان ميدهند که پيشآمادهسازي فعاليت ورزشي منجر به کاهش
معنادار مسافت طيشده و مدتزمان سپريشده براي رسيدن به سکوي هدف در آزمون ماز آبي موريس شده است.
همچنين ،فعاليت ورزشي پيش از ايسکمي ،بهصورت قابلتوجهي ميزان بيان پروتئينهاي «عامل رشد عصبي مشتق از
مغز» و «عامل رشد عصبي» در ناحيۀ هيپوکامپ پشتي را در مقايسه با گروه ايسکمي افزايش داده است .براساس نتايج
ميتوان گفت که پيشآمادهسازي با فعاليت ورزشي ،احتماالً از طريق تنظيم افزايشي عوامل نوروتروفيک ميتواند دربرابر
آسيبهاي ناشي از ايسکمي ـ ريپرفيوژن ،اثرات محافظتي داشته باشد و اختالل ناشي از ايسکمي مغزي در حافظۀ
کوتاهمدت را بهبود بخشد.

واژگان کلیدی :ايسکمي ،فعاليت ورزشي ،هيپوکامپ ،حافظۀ فضايي ،نوروتروفين

*نویسندۀ مسئول

Email: n.shamsaei@ilam.ac.ir
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مقدمه
ایسکمی مغزی با کاهش جریان خون به مغز بهعلت انسداد شریان مغزی ایجاد میشود ( .)1در طول
ایسکمی مغزی ،جریان خون مغزی و میزان اکسیژن و متابولیتها کاهش مییابد و پس از برقراری
جریان خون ،جریان بازگشتی بهدنبال انسداد موجب بازگشت اکسیژن در سلولها و آسیبهای ناشی
از تولید و تهاجم رادیکالهای آزاد میگردد .این مسأله روی سیگنالینگ سلولها تأثیر گذاشته و
موجب آسیبهای بافتی خواهد شد ( .)2،3یکی از بافتهایی که در پی ایسکمی بسیار آسیبپذیر
میباشد ،هیپوکمپ است (.)4
مطالعات نشان دادهاند که هیپوکامپ و بهویژه نورونهای هرمی ناحیۀ هیپوکامپ پشتی ( 1)CA1آن،
حساسیت بسیار باالیی نسبت به ایسکمی دارد و بهدنبال ایسکمی مغزی بسیار آسیبپذیر خواهد بود
( .)4،5تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ناشی از ایسکمی مغزی در سلولهای عصبی موجب
آسیبهای ساختاری و عملکردی برگشتناپذیری در هیپوکامپ خواهد شد ( .)6این تغییرات باعث
آسیب گستردۀ نورونی در هیپوکامپ میشود که اختالالت رفتاری از جمله نقص در یادگیری و حافظۀ
فضایی را در پی دارد ( .)7عالوهبراین ،پروتئینهایی در مغز وجود دارد که مانع از تحلیل سلولهای
عصبی درمقابل بیماری میشود و میتواند سلولهای آسیبدیده را ترمیم نماید .نوروتروفینها،2
مولکولهایی هستند که نقش مهمی در حفظ حیات ،رشد ،تمایز و شکلپذیری نورونها دارند (.)8
این عوامل تروفیک از جمله عامل رشد عصبی مشتق از مغز ( 3)BDNFو عامل رشد عصبی (4)NGF
بهمیزان زیادی در هیپوکامپ و مغز یافت میشوند ( BDNF .)9،10و  NGFدر حفظ بقا ،تکامل و
عملکرد نورونها دخالت دارند و قادر به پیامدهی سلولهای خاص برای تمایز ،بقا و رشد آنها میباشند
( .)11همچنین ،نقش تنظیمی مهمی را در نورونزایی ،سیناپسزایی و افزایش یکپارچگی مغزی ایفا
میکنند ( .)9عالوهبراین ،شواهد زیادی نشان میدهند که  BDNFو  ،NGFنقش مهمی را در حافظه،
یادگیری و اختالالت رفتاری بر عهده دارند ( .)12،13این پروتئینها ،میانجیهای کلیدی برای بقای
سلول و ترمیم مغز پس از ایسکمی میباشند ( .)14مطالعات نشان دادهاند که تزریق  BDNFپس از
حمالت ایسکمیک موجب کاهش قابلتوجهی در حجم انفارکتوس و بازیابی عملکرد رفتاری خواهد
شد ( .)15عالوهبراین ،با توجه به یافتههای پژوهشهایی که بیانگر این هستند که  BDNFو NGF

1. Cornus Ammonis-1
2. Neurotrophins
3. Brain-Derived Neurotrophic Factor
4. Nerve Growth Factor
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موجب گسترش شبکۀ نورونی ،شکلپذیری نورونی و محافظت از شبکۀ عروقی دستگاه عصبی مرکزی
میشوند BDNF ،و  NGFبهعنوان عوامل مرتبط با حفاظت عصبی معرفی میشوند (.)9،16
با توجه به آسیبهای بافتی و اختالالت نورولوژیکی شدیدی که بهدنبال ایسکمی مغزی رخ میدهد،
یافتن راههایی که ضمن قابلاستفادهبودن در انسان بتواند از طریق افزایش فاکتورهای محافظتی ،از
گسترش آسیبهای مغزی و ایجاد اختالالت نورولوژیکی در پی ایسکمی ـ ریپرفیوژن مغزی جلوگیری
نماید ،بسیار حائزاهمیت میباشد .در کنار روشهای درمانی معمول ،اخیراً از فعالیت ورزشی نیز
بهعنوان یک محرک پیشآمادهساز برای درمان بیماریها استفاده میشود .شواهد نشان میدهند که
فعالیت ورزشی ،اثرات محافظتی دارد و میتواند آسیبهای ناشی از ایسکمی ـ ریپرفیوژن مغزی را
کاهش دهد (19ـ .)17فعالیت ورزشی عملکردهای شناختی را از طریق سازوکارهای پیامرسان
متعددی که منجر به تنظیم مثبت  BDNFبهویژه در ناحیۀ هیپوکامپ میشود ،افزایش میدهد
( .)20،21مطالعات نشان دادهاند که سطح بیان ژن  BDNFو NGFبهویژه در سلولهای عصبی و
آستروسیتها ،پس از چند هفته ورزش مداوم تنظیم افزایشی میشود ( .)22در پژوهشی نشان داده
شده است که فعالیت ورزشی پیش ایسکمی موجب بهبود اختالالت حرکتی و کاهش حجم ضایعه در
ناحیۀ قشر مغز خواهد شد .همچنین ،بیان سلولی  NGFو  BDNFدر قشر حرکتی و جسم مخطط در
رتهای تمرینکرده افزایش خواهد یافت ( .)23با اینحال ،مکانیسمهای حفاظتی ناشی از
پیشآمادهسازی با فعالیت ورزشی دربرابر ایسکمی مغزی بهویژه در ارتباط با اختالالت شناختی ،هنوز
بهصورت کامل مشخص نشده است؛ بنابراین پژوهشهای بیشتری جهت مشخصشدن اثرات محافظتی
پیشآمادهسازی فعالیت ورزشی بر آسیب مغزی ناشی از ایسکمی موردنیاز میباشد .در پژوهش حاضر،
اثر پیشآمادهسازی یک دوره فعالیت ورزشی بر اختالل حافظۀ فضایی و بیان  BDNFو  NGFدر
ناحیۀ  CA1هیپوکامپ بهدنبال ایسکمی مغزی در موشهای صحرایی نر موردبررسی قرار گرفته است.
روش پژوهش
جهت انجام پژوهش ،تعداد  21سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار (با وزن 300ـ 260گرم) در
قفسهای استاندارد و محیط کنترلشده (دمای 24°cـ ،22رطوبت 50ـ 45درصد و چرخۀ  12ساعت
روشنایی ـ تاریکی) با دسترسی آزاد به آب و غذا نگهداری شدند .رتها بهصورت تصادفی به سه گروه
تقسیم شدند :گروه شم ،گروه ورزش  +ایسکمی و گروه ایسکمی (هفت سر موش در هر گروه) .در
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گروه ایسکمی ،حیوانات با انسداد شریانهای کاروتید مشترک ،1تحت ایسکمی مغزی قرار گرفتند؛ در
گروه ورزش  +ایسکمی ،حیوانات قبل از القای ایسکمی بهمدت چهار هفته روی تردمیل دویدند و در
گروه شم ،حیوانات (که بهعنوان شاهد در نظر گرفته شده بودند) تحت عمل جراحی مشابهی قرار
گرفتند (با این تفاوت که در آنها شریان کاروتیدها مشترک مسدود نمیشد).
رتهای گروه مداخلۀ ورزشــی بهمدت چهار هفته و پنج روز در هفته بر روی تردمیل (تردمیل چهار
کاناله ،ســاخت شــرکت آیآیتیســی 2آمریکا) دویدند .تمرین ورزشــی موردنظر دربرگیرندۀ تمرین
استقامتی بود که با شدت و مدت مشخص اجرا شد .ابتدا ،پیش از تمرینات اصلی و برای عادتکردن،
رتها بهمدت 10تا  15دقیقه با سرعت پنج تا هفت متر در دقیقه با شیب صفر درجه برای دو روز
متوالی روی تردمیل دویدند .سپس ،دو روز پس از تمرینات سازشی ،تمرینات اصلی آغاز شد و رتها
بهمدت چهار هفته به اجرای فعالیت روی تردمیل پرداختند .تمرین در هفتۀ اول با ســـرعت  18متر
در دقیقه و بهمدت  35دقیقه با شیب صفر درجه اجرا شد .پس از آن ،مدتزمان و شیب تردمیل
بهتدریج افزایش یافت؛ بهطوریکه حیوانات در هفتۀ دوم با ســرعت 18متر در دقیقه و با شــیب پنج
درجه بهمدت  40دقیقه ،در هفتۀ سوم با سرعت 18متر در دقیقه و با شیب  10درجه بهمدت 45
دقیقه و در هفتۀ آخر با سرعت  18متر در دقیقه و با شیب  15درجه بهمدت 50دقیقه روی تردمیل
دویدند ( .)24،25در مطالعات قبلی ،مشــخص شــده اســت که این نون تمرینات ورزشــی اســتقامتی
موجب اثرات نوروپروتکتیو خواهد شد (.)26،27
عالوهبراین ،برای القای ایسکمی گذرای مغزی ( 72 ،)28ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرینی ،رتها
با کتامین /زایالزین ( 40میلیگرم /کیلوگرم و به صورت درون صفاقی) بیهوش شدند .سپس ،هر دو
شــریان کاروتید مشــترک از صــفحۀ کاروتید خود آزاد گشــتند و پس از آن ،عصــب وا

بهدقت از

شریان کاروتید جدا گردید .در ادامه ،هر دو شریان کاروتید م شترک بهمدت  20دقیقه با ا ستفاده از
گیرههای جراحی م سدود شدند و در پی آن ،با بردا شتن گیرهها ،شریانهای کاروتید آزاد شدند و
بالفا صله جریان خون برقرار گردید .شایانذکر ا ست که برقراری مجدد جریان خون در شریانهای
کاروتید با م شاهده تأیید شد .در طول عمل جراحی ،درجۀ حرارت مقعدی رتها با ا ستفاده از یک

)1. Common Carotid Arteries Occlusion (CCAO
2. IITC Life Science
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سی ستم گرمایش تنظیم بازخوردی در  36/5 ±0/5درجۀ سانتیگراد حفظ شد و حیوانات پس از
عمل جراحی با دسترسی آزاد به آب و غذا به قفس خود بازگردانده شدند.
عالوهبراین ،برای سنجش حافظۀ فضایی از ماز آبی موریس 1استفاده شد .در این تست ،میزان یادگیری
حیوانات بهمدت پنج روز متوالی (چهار روز آموزش و یک روز آزمون) ارزیابی گردید .ماز آبی موریس
از یک حوضچۀ استوانهای شکل سیاهرنگ تشکیل شده است که تا ارتفان  25سانتیمتر با آب
( )22±1oCپر میشود .این حوضچه به چهار ربع دایره (شمال ،جنوب ،شرق و غرب) تقسیم شده
است و یک سکوی مخفی کوچک از جنس فلز تیرهرنگ ،یک سانتیمتر زیر سطح آب در مرکز ربع
دایرۀ جنوب غربی قرار میگیرد .جهت انجام پژوهش ،هر موش بهصورت تصادفی از یکی از ربعهای
حوضچه آزاد شده و مدتزمان پیداکردن سکو ثبت میگشت .همچنین ،هر موش بهمدت پنج روز و
هر روز یک نوبت (هر نوبت شامل چهار تجربه) از چهار ربع حوضچه بهشکل تصادفی تحتآزمایش
قرار میگرفت .ذکر این نکته ضرورت دارد که یک تجربه زمانی به اتمام میرسید که موش بر روی
سکو رفته و یا  90ثانیه میگذشت .سپس 30 ،ثانیه به حیوان فرصت داده میشد و پس از آن تجربۀ
بعدی آغاز میگردید .موشهایی که محل سکو را پیدا نمیکردند توسط آزمونگر به روی سکو منتقل
شده و اجازه مییافتند که  30ثانیه در آنجا بمانند .پس از اتمام تجربۀ چهارم ،موشها از حوضچه
خارج میشدند .شایانذکر است که حرکات حیوان درون ماز آبی بهوسیلۀ یک نرمافزار کامپیوتری
ردیابی و بررسی گردید .در این تست ،زمان رسیدن به سکوی هدف و مسافت طیشده برای رسیدن
به سکو ثبت شد.
پس از تست حافظۀ فضایی ،موشها بیهوش شدند و پرفیوژن قلبی با  0/9درصد سالین و در پی آن،
چهار درصد پارافرمالدهید در  0/1 Mبافر فسفات ( )pH 7/4بهعنوان ثابتکننده انجام شد (.)29
سپس ،مغز رتها برداشته شد و بهمدت یک شبانهروز در ثابتکنندۀ مشابه قرار گرفت .در ادامه ،از
مغزها ،بلوک های پارافینه تهیه شد و با استفاده از دستگاه میکروتوم ،مقاطع کرونال با ضخامت هفت
میکرومتر برای رنگآمیزی ایمونوهیستوشیمی تهیه گردید .شایانذکر است که مقاطع براساس اطلس
پاکسینوس 2بین  3/3و  4/2میلیمتر پشت برگما 3تهیه شدند ( )30و بر روی برشهای بافتی،
رنگآمیزی ایمونوهیستوشیمی انجام گرفت ( .)31بهطورکلی ،برشها بهمدت  30دقیقه در  60درجه

1. Morris Water Maze
2. Paxinos
3. Bregma
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انکوبه شدند .سپس ،از طریق سریهای الکل نزولی ،دهیدراته گردیدند و پس از آن بهمنظور کاهش
فعالیت آنزیم درونزا ،در پراکسید هیدروژن  10درصد در متانول بهمدت  10دقیقه قرار داده شدند.
در ادامه ،در بافر تریس ( )pH 7.4 ،H2NC(CH2OH)3شسته شدند و آنتیژنها با اتوکالوینگ در بافر
سیترات ( )pH6 ،C6H5Na3O7.2H2Oبهمدت  11دقیقه بازیابی گشتند .سپس ،برشها با استفاده از
آنتیبادی اولیه (شرکت بیاوربیت ،1انگلستان) بهمدت یک شب در دمای چهار درجه انکوبه شدند.
قابلذکر است که رقت مطلوب برای آنتیبادی اولیه ،یک به  100بود .پس از آن ،برشهای بافتی در
آنتیبادی ثانویه (پراکسیداز ترب کوهی( 2)HRP ،شرکت بیاوربیت ،انگلستان) بهمدت  30دقیقه در
دمای اتاق انکوبه گردید .در ادامه ،محلول دیآمینوبنزیدین (( 3)DABشرکت سیگما ،4آمریکا) به
برشها اضافه شد .در پایان ،برشها با استفاده از هماتوکسیلین رنگ شدند ،در سریهای الکل صعودی
دهیدراته گشتند ،توسط زایلن شفاف گردیدند و برای مشاهده از طریق انتالن ،مونته شدند .قابلذکر
است که برای کنترل منفی از آنتیبادی اولیه استفاده نشد .عالوهبراین ،برای کنترل مثبت ،بافت
سرطان دهانۀ رحم انسانی مورداستفاده قرار گرفت .سپس ،از طریق میکروسکوپ نوری (اولیمپوس
 5)AX-70و با بزر نمایی  ،400xاز برشها عکس گرفته شد و درنهایت ،تعداد سلولهای مثبت در
امتداد خطی با طول  400میکرومتر (مساحتی حدود  )0/160 mm2از ناحیۀ  CA1هیپوکامپ راست
رتها با استفاده از نرمافزار ایمیج تول 62-شمارش گردید.
قابلذکر است که نتایج بهدستآمده براساس میانگین و انحراف استاندارد گزارش شدند .جهت بررسی
نرمالبودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف استفاده شد .برای مقایسۀ تفاوت بین
گروهها نیز آزمون واریانس یکطرفۀ (آنوا) 7و آزمون تعقیبی شفه مورداستفاده قرار گرفت.همچنین،
سطح معناداری معادل ( )P≥0.05تعیین شد و تمام دادهها با استفاده از نرمافزار اسپیاساس( 8نسخۀ
 )16تجزیهوتحلیل گردید.

1. Biorbyt
2. Horseradish Peroxidase
3. 3,3'diaminobenzidine
4. Sigma
5. Olympus AX-70
6. Image Tool-2
7. ANOVA
8. SPSS
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نتایج
نتایج آزمون حافظۀ فضایی نشان میدهد که گروه ایسکمی ،مسافت زیادی را برای رسیدن به سکوی
مخفی ( 511/71±93/64سانتیمتر) در مقایسه با گروه شم ( 270/42±63/17سانتیمتر) طی نموده
است ( .)P=0.003همچنین ،پیشآمادهسازی با ورزش منجر به کاهش معنادار مسافت طیشده
( 441/42±84/73سانتیمتر) در مقایسه با گروه ایسکمی گردیده است ( .)P=0.021در رابطه با زمان
سپریشده برای رسیدن به سکوی هدف نیز تفاوت آماری معناداری بین گروه شم (19/28±7/11
ثانیه) و گروه ایسکمی ( 37/85±12/67ثانیه) مشاهده میشود ( )P=0.005و گروه ایسکمی زمان
بیشتری را برای رسیدن به سکو سپری نموده است .عالوهبراین ،پیشآمادهسازی با فعالیت ورزشی
منجر به کاهش معنادار این زمان در مقایسه با گروه ایسکمی شده است ( 31/57±11/06ثانیه،
( )P=0.029شکل شمارۀ یک).

*

۶۰۰

#

۵۰۰

*

۴۵
۴۰

#

۳۵

۴۰۰

۳۰
۲۵

۳۰۰

۲۰

۲۰۰

۱۵
۱۰

۱۰۰

۵
۰

۰

ورزش +ايسکمي

ايسکمي

شم

ورزش +ايسکمي

ايسکمي

شم

ب

الف
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سکوي هدف در گروههاي مختلف
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عالوهبراین ،نتایج حاصل از رنگآمیزی ایمونوهیستوشیمی نشان میدهد که در ناحیۀ
هیپوکامپ ،تعداد سلولهای  BDNFمثبت در گروه ایسکمی ( )29/86±8/37نسبت به گروه شم
CA1
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( )21/14±6/12بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است ( .)P=0.007در موشهای ایسکمیک
پیشآمادهسازیشده با ورزش نیز تعداد سلولهای  BDNFمثبت ( )36/57±11/96نسبت به گروه
ایسکمی افزایش معناداری داشته است ( .)P=0.006همچنین ،نتایج رنگآمیزی ایمونوهیستوشیمی
نشان میدهد که در ناحیۀ  CA1هیپوکامپ ،تعداد سلولهای  NGFمثبت در گروه ایسکمی
( )33/28±9/72نسبت به گروه شم ( )19/85±5/07بهشکل قابلتوجهی افزایش یافته است
( .)P=0.001در موشهای ایسکمیک پیشآمادهسازیشده با ورزش نیز تعداد سلولهای  NGFمثبت
( ،)39/71±12/23افزایش معناداری را نسبت به گروه ایسکمی نشان میدهد (( ،)P=0.008شکل
شمارۀ دو و سه).

شکل 2ـ فتوميکروگرافهاي رنگآميزي ايمونوهيستوشيمي BDNFو  NGFدر ناحيۀ  CA1هيپوکامپ
در گروههاي مختلف
(فلشهای سیاه ،سلولهای مثبت  BDNFو  NGFرا نشان میدهد ،بزرگنمایی .)400x
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شم

شکل 3ـ مقايسۀ ميانگين تعداد سلولهاي مثبت  BDNFو  NGFدر ناحيۀ  CA1هيپوکامپ در گروههاي
مختلف
* تفاوت معنادار در مقایسه با گروه شم
 #تفاوت معنادار در مقایسه با گروه ایسکمی و گروه شم

بحث و نتیجهگیری
جهت بررسی اثرات محافظت عصبی پیشدرمانی فعالیت ورزشی ،در این پژوهش اثر پیشآمادهسازی
یک دوره فعالیت ورزشی بر اختالل حافظۀ فضایی و بیان  BDNFو  NGFدر ناحیۀ  CA1هیپوکامپ
بهدنبال ایسکمی ـ ریپرفیوژن مغزی در موشهای صحرایی نر موردبررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد
که ایسکمی موجب افزایش بیان  BDNFو  NGFمیشود .همچنین ،فعالیت ورزشی پیش از ایسکمی
سبب افزایش بیشتر بیان این پروتئینها خواهد شد .تنظیم افزایشی این عوامل بهطور بالقوه احتمال
حیات نورونی و بازسازی نورونی را افزایش میدهد ( .)9عالوهبراین ،مشخص شده است که القای
ایسکمی در مغز منجر به آسیب گستردۀ نورونی در هیپوکامپ خواهد شد که با اختالالت رفتاری،
بهویژه اختالالت مرتبط با حافظه و یادگیری همراه خواهد بود ( .)32نتایج این مطالعه نشان داد که
ایسکمی مغزی موجب اختالل در حافظۀ فضایی و افزایش مسافت طیشده و مدتزمان سپریشده
برای یافتن سکوی هدف در آزمون ماز آبی موریس خواهد شد .همچنین ،مشخص شد که
پیشآمادهسازی با فعالیت ورزشی میتواند اختالل ناشی از ایسکمی در حافظۀ فضایی را بهبود بخشد.
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عنوان شده است که افزایش بیان نوروتروفینها پس از آسیب ایسکمی ،نشاندهندۀ نقش ترمیمی و
عملکرد طبیعی آن در حفظ یکپارچگی نورونی میباشد ( .)15بهنظر میرسد که تنظیم افزایشی میزان
نوروتروفینهای ناشی از فعالیت ورزشی ،بهدلیل افزایش فعالیت نورونی بههنگام فعالیت ورزشی است.
فعالیت ورزشی موجب افزایش فعالیت نورونی و ترشح عوامل نوروتروفیکی بیشتر میشود که پیامد آن
ایجاد حفاظت نورونی بیشتر خواهد بود (.)9
مطالعات متعددی اثر تمرینات ورزشی بر حفاظت عصبی را بررسی کردهاند .لیبلت 1و همکاران
( )2010نشان دادند که پیشآمادهسازی با فعالیت ورزشی میتواند موجب افزایش تحمل مغز نسبت
به حمالت ایسکمی شود ( .)33عالوهبراین ،افزایش بیان و میزان  BDNFو  NGFدر خون و مغز پس
ئاز انوان فعالیتهای ورزشی در آزمودنیهای انسانی و حیوانی در پژوهشهای مختلف گزارش شده
است ( .)23در موشهای صحرایی که در آنها پیشآمادهسازی با فعالیت ورزشی انجام گرفته است،
میزان  BDNFو  NGFپس از آسیب ایسکمی ـ ریپرفیوژن بیشتر میباشد و میزان زیاد این عوامل با
نقایص عصبی و حجم کمتر ضایعۀ مغزی ارتباط دارد ( .)34دینگ 2و همکاران ( )2004نیز در پژوهشی
نشان دادند که فعالیت ورزشی پیش از ایسکمی با افزایش آنژیوژنز و تنظیم افزایشی  BDNFو NGF
در ناحیۀ قشر و جسم مخطط مغز میتواند آسیبهای مغزی ناشی از سکته را کاهش دهد ( .)22این
شواهد از این فرضیه حمایت میکنند که افزایش نوروژنز ناشی از فعالیت ورزشی ممکن است
مکانیسمی برای کاهش آسیبهای مغزی ناشی از ایسکمی باشد که موجب کاهش اختالالت
نورولوژیکی و کاهش حجم ضایعه خواهد شد ( .)23،34عالوهبراین ،در پژوهشی نشان داده شده است
که این عوامل در مرحلۀ ریپرفیوژن ،تنظیم افزایشی میشوند که ممکن است دلیل آن ،نقش ترمیمی
آنها پس از حمالت ایسکمی باشد ( .)15این نتایج ،نقش دوگانۀ  BDNFو  NGFبهدنبال
پیشآمادهسازی با فعالیت ورزشی را پیشنهاد میکنند؛ بدینمعنا که فعالیت ورزشی موجب تقویت
واحد عصبی ـ عروقی ،قبل و بعد از آسیب ایسکمی ریپرفیوژن خواهد شد .بهطورکلی ،تنظیم افزایشی
 BDNFو  NGFپس از پیشآمادهسازی با فعالیت ورزشی ،افزایش بقای نورونی بعد از آسیب ایسکمی
ـ ریپرفیوژن مغزی را در پی دارد (.)9
این نتایج حاکی از آن است که یک برنامۀ تمرینی ممکن است به حفاظت نورونی مربوط به  BDNFو
شکلپذیری عصبی کمک کند و بنابراین ،احتماالً نقشی را در ایجاد تغییرات انحطاطی همبسته با
بیماریهای انحطاطی سیستم عصبی مرکزی ایفا میکند ( .)35در تضاد با این نتایج ،سچتی 3و

1. Liebelt
2. Ding
3. Cechetti
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همکاران ( )2008تغییری را در سطوح  BDNFنواحی مختلف مغز در پی فعالیت ورزشی مشاهده
نکردند .آنها بیان کردند که نوروتروفینها ممکن است بهصورت مستقیم در مکانیسمهای محافظت
نورونی ناشی از ورزش پس از ایسکمی درگیر نباشند (.)36
بهطورکلی ،یافتههای حاصـــل از مطالعات حیوانی از این مفهوم حمایت میکنند که تمرین ممکن
ا ست سازوکارهای تنظیمکنندۀ  BDNFو  NGFرا القا نماید .اگرچه هنوز سازوکارهایی که ورزش از
طریق آن موجب تغییر سطح  BDNFو  NGFدر مغز می شود بهطور کامل م شخص نمیبا شد ،اما
یافتههای پژوهشی نشان دادهاند که تنظیم  BDNFهیپوکامپ ناشی از ورزش ،با واسطۀ سیستمهای
انتقالدهندههای ع صبی ،سی ستمهای نورواندوکرین و عامل ر شد شبه ان سولین 1)IGF-1( 1-صورت
میگیرد .همچنین ،ورزش از طریق تنظیم گو نه های ف عال اکســـیژن ( ،2)ROSنقش مهمی را در
محتوای پروتئینی ،بیان  ،BDNFگیرندۀ تیروزین کیناز  Bو پاســـ آدنوزین مونوفســـفات حلقوی
داشته و منجر به عملکرد بهتر و افزایش نورونزایی میشود (.)37
عالوه بر آثار محافظت نورونی نوروتروفینها ،نشـــانههایی مبنی بر این وجود دارد که  ،BDNFدارای
فعالیت آنتیاک سیدانی نیز میبا شد .گونههای فعال اک سیژن در زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری،
بهعنوان یک محصول طبیعی تولید میشوند ،اما زمانی که سطح آنها بیش از ظرفیت آنتیاکسیدانی
سلول باشد میتوانند منجر به مر

سلول شوند .استرس اکسیداتیو ناشی از گونههای فعال اکسیژن،

نقش بســـ یار مهمی را در آبشـــار ایســـکمی ای فا میک ند ( .)38-40عالوهبراین ،افزایش ف عال یت
آنتیاکســیدانی ناشــی از ورزش بهدلیل تنظیم افزایشــی  ،BDNFموجب حفاظت از نورونها دربرابر
آســیب ایســکمی  -ریپرفیوژن خواهد شــد .این مطالعه نشــان داد که فعالیت ورزشــی هنگامی که
بهعنوان یک محرک پیشآماده ساز استفاده شود ،از طریق تنظیم افزایشی میزان عوامل نوروتروفیک،
توانایی ساختار مغزی را برای خودترمیمی پس از آ سیب ای سکمی بهبود میبخ شد و میتواند دربرابر
آسیبهای بافتی و اختالالت نورولوژیکی ناشی از ایسکمی ـ ریپرفیوژن ،اثرات محافظتی داشته باشد
و موجب کاهش میزان آســـیب اولیه و افزایش بقای نورونی پس از آســـیب ناشـــی از ایســـکمی ـ
1. Insulin-Like Growth Factor-1
2. Reactive Oxygen Species
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 یک دیدگاه درمانی نوین را فراهم میکند و، این اثرات نوروپروتکتیو فعالیت ورز شی.ریپرفیوژن شود
 ریپرفیوژن موردتوجه- میتواند بهعنوان یک روش مؤثر در کاهش عوارض مغزی ناشــی از ایســکمی
 قابلذکر اســت که انجام مطالعات بیشــتر برای تعیین رابطۀ علت و معلولی تحمل عصــبی.قرار گیرد
.ناشی از ورزش و بیان نوروتروفینها ضروری بهنظر میرسد
 انجام فعالیت ورزشی پیش از سکتۀ مغزی میتواند دربرابر آسیبهای بافتی و اختالالت:پيام مقاله
. اثرات محافظتی داشته باشد،نورولوژیکی ناشی از آن
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Abstract
The aim of this study was the study of effect of exercise preconditioning on spatial
memory disorders and expression of BDNF and NGF proteins in the CA1 area of
hippocampus following cerebral ischemia-reperfusion in male rats. 21 male
Wistar rats were randomly selected and allocated into three groups (sham,
ischemia and exercise + ischemia). The rats in exercise group were trained to run
on the treadmill 5 days in a week for 4 weeks. Ischemia induced by occlusion both
common carotid arteries for 20 minutes. Spatial memory performances of rats
were evaluated by the Morris water maze. The level of proteins expression was
determined by immunohistochemically staining. Exercise preconditioning
significantly decreased the time and distance traversed to reach the platform in
Morris water maze. Also, pre-ischemic exercise significantly increased the
expression of BDNF and NGF proteins in the CA1 area of hippocampus compared
to the ischemia group. Exercise preconditioning, probably via up-regulation of
neurotrophic factors, could have neuroprotective effects against brain ischemiareperfusion-induced injuries and improve short-term memory impairments
induced by cerebral ischemia.
Keywords: Ischemia, Exercise, Hippocampus, Spatial memory, Neurotrophin
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