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مقالة پژوهشي

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل درگیر در متابولیسم کلسترول در
هیپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد شناختی رتهای نر ویستار
زهرا سرلک ،1مهتاب معظمی ،2سیدرضا عطارزاده حسینی ،3رضا قراخانلو
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چکیده
در مطالعات بهطور گسترده به متابوليسم ليپيدهاي گردش خون توجه شده است ،اما در سالهاي اخير به متابوليسم
ليپيد در مغز بهدليل ارتباط با برخي اختاللهاي عصبي توجه بيشتري شده است .مطالعات اخير نشان دادهاند که برخي
عوامل خطرزاي شروع زودرس آلزايمر با متابوليسم کلسترول در ارتباط هستند؛ بنابراين ،هدف از انجام پژوهش حاضر،
تاثير هشت هفته تمرين هوازي بر برخي عوامل درگير در متابوليسم کلسترول در هيپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد
شناختي رتهاي نر ويستار بود .آزمودنيهاي پژوهش حاضر  26سر رت نر بالغ نژاد ويستار هشتهفتهاي با ميانگين
وزني  195 ± 20گرم بودند که در ابتدا با روش تصادفي ساده به دو گروه تقسيم شدند :گروه تمرين (تمرين روي تريدميل،
پنج روز در هفته بهمدت هشت هفته) ( 13رت) و گروه استراحت ( 13رت) .پس از هشت هفته رتهاي هر گروه با روش
تصادفي ساده به دو زيرگروه ديگر تقسيم شدند که از يک گروه آزمون رفتاري (هفت رت) گرفته شد و گروه ديگر (شش
رت) براي بررسي متغيرهاي مطالعهشده در پژوهش تشريح شدند .نتايج آزمون تحليل واريانس يکراهة ماز آبي موريس
بهبود معناداري را در يادگيري ( )P < 0.05و حافظة ( )P < 0.05رتهاي گروه تجربي نسبت به گروه کنترل نشان داد.
همچنين ،نتايج آزمون تحليل واريانس يکراهه افزايش معناداري را در بيان ژن هاي  )P < 0.05( APOEو ABCA1
( )P < 0.05و نـبود تـفاوت معـنادار در سـطح  Aβ1-42مـحلـول ( )P > 0.05در هيپوکمپ رتهاي گروه تجربي
نسبت به گروه کنترل نشان داد؛ بنابراين ،تمرين هوازي با افزايش معناداري در بيان ژنهاي  APOEو  ABCA1که از
عوامل اصلي متابوليسم کلسترول در مغز هستند و در پاتولوژي بيماري آلزايمر نيز درگيرند ،ميتواند همراستا با بهبود
عملکرد شناختي شيوهاي مؤثر در پيشگيري از بيماري آلزايمر باشد.
واژگان کلیدی :تمرين هوازي ،عملکرد شناختي Aβ1-42 ، APOE ،ABCA1 ،محلول.

1. Email: zahrasarlak59@yahoo.com
2. Email: Moazami@um.ac.ir
3. Email: attarzadeh@um.ac.ir
4. Email: ghara_re@modares.ac.ir
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مقدمه
مغز انسان ارگانی غنی از کلسترول است و تقریباً شامل دو درصد از تودة بدن میشود؛ درحالیکه 25
درصد از کلسترول کل بدن را در بردارد ( .)1کلسترول بخش اصلی غشای سلول است و نقشی حیاتی در
ساختار و عملکرد سلولهای عصبی دارد .وجود کلسترول در سیستم عصبی مرکزی کامالً به سنتز آندوژن
وابسته است و کلسترول گردش خون نمیتواند از سد خونی مغزی عبور کند .بهدلیل وجود سد خونی
مغزی و لیپوپروتئینهای متفاوت ،متابولیسم کلسترول در مغز بهطور گسترده از متابولیسم محیطی آن
مجزاست ( .)2در مطالعات بهطور وسیعی به متابولیسم لیپیدهای گردش خون توجه شده است ،اما در
سالهای اخیر به متابولیسم لیپید در مغز بهدلیل ارتباط با برخی اختاللهای عصبی توجه بیشتری شده
است ( .)3پژوهشها نشان دادهاند که اختالل در تنظیم متابولیسم کلسترول در مغز و افزایش کلسترول
درونسلولی یا غشایی میتواند در پاتوژنز بیماری آلزایمر ( 1)ADدخیل باشد ( .)4 ،5بیماری آلزایمر
ازطریق نقص پیشرونده در عملکرد شناختی و حافظه شناخته میشود ( )1و تجمع پپتید آمیلوئید بتا
(𝛽 2)Aدر مغز درنتیجة بیان بیشازحد یا کاهش پاکسازی آن از مغز در ایجاد و توسعة این بیماری نقش
دارد (.)6
مطالعات نشان دادهاند که تغییرات در توزیع و سطح کلسترول ،سیالیت غشاء و اندازه و توزیع بخشهای
لیپیدی را تنظیم میکند و بر سنتز ،رسوب و پاکسازی  Aβتأثیر میگذارد ( .)10-7ازآنجاییکه پروتئین
پیشساز آمیلوئیدبتا ( 3)APPو آنزیمهای پردازشکنندة آن ،یعنی -αسکرتاز و -βسکرتاز در بخشهای
لیپیدی غشاء قرار دارند ،تولید  Aβبسیار حساس به محیط لیپیدی غشای سلول است ()13-11؛
بهطوریکه افزایش کلسترول به تولید بیشتر  )14( Aβمنجر میشود و کاهش کلسترول سلول سطوح
 Aβرا کاهش میدهد ( .)15 ،16پژوهشها نشان دادهاند که کاهش سطح کلسترول غشای پالسمایی
سبب کاهش سمیت  Aβمیشود؛ درحالیکه افزایش سطح کلسترول غشای پالسمایی موجب افزایش
سمیت  Aβدر سلولهای کشتشده ( )17و نرونها و استروسیتها ( )18میشود.
برخی پژوهشها نیز نشاندهندة نقش اصلی کلسترول در پاکسازی پپتید  Aβازطریق فعالسازی یا
تنظیم سطح آنزیمهای تجزیهکنندة آن هستند .آنزیمهای تجزیهکنندة  Aβدرون سلول ساخته میشوند
و به غشای سلول منتقل میشوند تا به خارج از سلول ترشح شوند .ممکن است تغییرات در توزیع و سطح
کلسترول سلولی بر انتقال و رهایی این پروتئازها تأثیر بگذارد و درنتیجه ،بر فعالیت تجزیهای این آنزیمها
اثر داشته باشد ()19؛ بنابراین ،با توجه به اهمیت متابولیسم کلسترول و لیپیدها در مغز عواملی همچون
1. Alzheimer Disease
2. Beta Amyloid
3. Amyloid Precursor Protein
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آپولیپوپروتئین  Eو  1ABCA1وجود دارند که در پژوهشهای اخیر به نقش این عوامل در پاتولوژی
ازطریق تأثیر بر تولید و پاکسازی 𝛽 Aتوجه شده است.
آپولیپوپروتئین  2)APOE( Eمهمترین آپولیپوپروتئین در مغز است که عمدتاً توسط آستروسیتها و به
میزان کمتر توسط میکروگلیاها سنتز میشود ( APOE .)4بهعنوان چاپرون برای 𝛽 Aاست و بر پاکسازی
و توانایی رسوب آن تأثیر میگذارد ( .)20 ،21چسبندگی  APOEبه 𝛽 Aزمانی افزایش مییابد که
توسط  ABCA1لیپیدی میشود و درنتیجه ،تجزیة پروتئولیتیک 𝛽 Aرا توسط 3 NEPو  4 IDEافزایش
میدهد و از رسوب آن جلوگیری میکند ( ABCA1 .)4نیز پروتئینی غشایی است که انتقالدهندة اصلی
کلسترول است و عملکرد اصلی آن خروج کلسترول از سلول و انتقال به آپولیپوپروتئینهای کم لیپید یا
عاری از لیپید است .با توجه به اثرهای آن بر کاهش کلسترول سلول و نقش آن در لیپیدیشدن و پایداری
 APOEدر پاتولوژی  ADدرگیر است ( ABCA1 .)22ازیکطرف ازطریق انتقال معکوس کلسترول به
 APOEمیتواند با کاهش کلسترول سلول تولید 𝛽 Aرا کاهش دهد ( )23 ،24و ازطرفدیگر ،با افزایش
در سطوح  APOEلیپیدی پاکسازی 𝛽 Aرا افزایش دهد (.)2 ،4 ،25
افزونبراین ،مطالعات نشان دادهاند که فعالیت جسمانی و ورزش میتواند با نقش شناختهشدة خود در
بهبود حافظه ،یادگیری و بهبود عملکرد شناختی مؤثر باشد ( )29-26و احتمالً خطر زوال عقل را کاهش
دهد ()30؛ باوجوداین ،مطالعهای ورزشی درزمینة متابولسیم لیپیدها در مغز و عواملی همچون ABCA1
و  APOEو نقش آنها در عملکرد شناختی و پیشگیری از بروز آلزایمر انجام نشده است .مطالعات انجامشده
دراینزمینه با استفاده از دستکاریهای ژنتیکی و یا دارویی صورت گرفتهاند که نشان میدهند حذف
ژن  ABCA1به کاهش  APOEدر مغز ،مایع مغزی نخاعی و پالسما منجر میشود و بار 𝛽 Aمغز را افزایش
میدهد ()34-31؛ درحالیکه افزایش در بیان  ABCA1و  ،APOEافزایش در پاکسازی  Aβمحلول را
ازطریق لیپیدیشدن  APOEتوسط  ABCA1و بهبود عملکرد شناختی بههمراه دارد ()38-35؛ بنابراین،
با توجه به وجود ارتباط قوی بین عوامل اصلی در متابولیسم لیپید در مغز همچون  APOEو  ABCA1و
نقش این عوامل در تولید و پاکسازی  Aβدر هیپوکپ ( ،)22 ،39 ،40این سؤال مطرح میشود که آیا
فعالیت جسمانی و ورزش با تأثیر بر متابولیسم کلسترول در هیپوکمپ میتواند در بهبود عملکرد شناختی
مؤثر باشد؟ برایناساس ،هدف از انجامدادن این پژوهش ،تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژنهای
AD

1. Atp-Binding Cassette Transporter
2. Apolipoprotein E
3. Neprilysin
4. Insulin Degrading Enzyme
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 ABCA1و  APOEو سطح  Aβ1-42محلول در هیپوکمپ رتهای نر ویستار و نقش این عوامل در بهبود
عملکرد شناختی رتها بوده است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنوع تجربی است که به شیوة آزمایشگاهی انجام شده است .آزمودنیها  26سر رت نر بالغ
نژاد ویستار هشتهفتهای با میانگین وزنی  195 ± 20گرم بودند که از انستیتو پاستور ایران تهیه شدند.
رتها در دمای محیطی  22 ± 3سانتیگراد ،رطوبت حدود  45درصد و چرخة روشنایی /تاریکی 12:12
ساعت نگهداری شدند و در دسترسی به آب و غذای استاندارد محدودیت نداشتند .پس از یک هفته
آشناشدن با محیط نگهداری ،تمامی رتها برای آشناشدن با نوارگردان بهمدت یک هفته ( 10دقیقه با
سرعت  10متر در دقیقه و پنج روز در هفته) درمعرض آن قرار گرفتند .سپس ،رتها با روش تصادفی
ساده در ابتدا به دو گروه تقسیم شدند :گروه تمرین و گروه استراحت .گروه تمرین هشت هفته تمرین
هوازی را اجرا کردند و گروه استراحت همزمان با گروه تمرین و با مدت مشابه با آنها درمعرض نوارگردان
خاموش قرار گرفتند تا شرایط محیطی برای همة رتها یکسان باشد .سپس ،رتهای هر گروه با روش
تصادفی ساده به دو زیرگروه تقسیم شدند که از یک گروه آزمون رفتاری (هفت رت) گرفته شد و گروه
دیگر (شش رت) برای بررسی متغیرهای مطالعهشده در پژوهش تشریح شدند .شایان ذکر است که تمامی
مراحل پژوهش براساس آییننامة کمیتة اخالق در پژوهش دانشگاه فردوسی مشهد و انستیتو پاستور ایران
انجام شد (کد اخالق دریافتشده از دانشگاه فردوسی.)IR.MUM.FUM.REC.1396.06 :
در پژوهشهای گوناگون تأثیر تمرین بر عملکرد شناختی بررسی شده است که عمدتاًً در این پژوهشها
از تمرین هوازی روی تردمیل استفاده شده است .نتایج پژوهشها نشاندهندة بهبود عملکرد شناختی در
نتیجة تمرینهای هوازی روی تردمیل براساس مکانیسمهای متفاوت عروقی و عصبی است (.)29-26
پروتکل استفادهشده در این پژوهش نیز تمرین هوازی با شدت متوسط روی تردمیل است که با
پروتکلهای پژوهشیای مشابه است که بهبود عملکرد شناختی را براساس مکانیسمهای متفاوت بررسی
کردهاند ( .)41 ،42پروتکل تمرینی بدینصورت بود که رتها روی نوارگردان با شیب صفر درجه ،پنج روز
در هفته بهمدت هشت هفته تمرین کردند .سرعت نوارگردان در دو هفتة اول تمرین 10 ،متر در دقیقه
بود که در دو نوبت  15دقیقهای با پنج دقیقه استراحت غیرفعال بین نوبتها اجرا شد .در دو هفتة دوم
تمرین ،سرعت  10متر در دقیقه بود و در دو نوبت  15دقیقهای با پنج دقیقه استراحت بین نوبتها اجرا
شد .در دو هفتة سوم ،سرعت به  15متر در دقیقه افزایش یافت که در سه نوبت  15دقیقهای با دو
استراحت پنجدقیقهای بین نوبتها انجام شد .در دو هفتة چهارم نیز رتها با سرعت  15متر در دقیقه در
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چهار نوبت  15دقیقهای با سه استراحت پنجدقیقهای بین نوبتها به فعالیت پرداختند (جدول شمارة یک)
(.)41 ،42
جدول  -1پروتکل تمرين هوازي روي نوارگردان
سرعت (متر در دقيقه)

زمان (دقيقه)

تعداد جلسهها در هفته

دورة تمرين
مرحلة آشناشدن

10

1 × 10

5

دو هفتة اول

10

2 × 15

5

دو هفتة دوم

10

2 × 15

5

دو هفتة سوم

15

3 × 15

5

دو هفتة چهارم

15

4 × 15

5

 48ساعت پس از آخرین جلسة تمرین ،رتهای گروه تشریح توسط تزریق درونصفاقی کتامین (100
میلیگرم بهازای هر گیلوگرم وزن بدن) و زایالزین ( 10میلیگرم بهازای هر گیلوگرم وزن بدن) بیهوش
شدند .سپس ،سر حیوان با دستگاه گیوتین جدا شد و مغز از داخل استخوان جمجمه خارج شد .پس از
آن بافت هیپوکمپ از بقیة بافت مغز جدا شد و توسط نیتروژن مایع منجمد شد و در دمای  -80نگهداری
شد .سپس ،اندازهگیری بیان  mRNAهای  ABCA1و  APOEبا روش  Real time-PCR1انجام شد.
همچنین ،سطوح  Aβ1-42محلول بهوسیلة کیت الیزا ( )CSB-E10786r; Cusabio Biotech, Chinaو
براساس پروتکل شرکت سازندة آن اندازهگیری شد.
برای استخراج  RNAو سنتز  ،cDNAحدود  50میلیگرم هیپوکمپ با روش هاونکوبی پودر شد و برای
استخراج  RNAتام 2در یک میلیلیتر معرف  Isol RNA-Lysisیکنواخت شد .برای برداشتن اجزای
پروتئینی محصول حاصل در چهار درجة سانتیگراد ،بهمدت  10دقیقه  12000 gسانتریفیوژ شد .سپس،
محلول رویی 3برداشته شد و بهمدت پنج دقیقه در دمای اتاق ( 15-25درجة سانتیگراد) نگهداری شد.
سپس ،با نسبت یک به  0/5کلروفرم با  Isolاولیه مخلوط شد و بهمدت  15ثانیه بهشدت تکان داده شد.
محصول بهمدت دو تا سه دقیقه در دمای اتاق نگهداری شد .سپس ،میکروتیوب در دمای چهار درجة
سانتیگراد ،بهمدت  15دقیقه  12000 gسانتریفیوژ شد و بخشهای معدنی و آبی از هم جدا شدند .بخش
محتوی  RNAبرداشته شد و با نسبت یک به  0/5با ایزوپروپانول 4مخلوط شد و بهمدت  10دقیقه در
1. Real-Time Polymerase Chain Reaction
2. Total Rna
3. Supernatant
4. Isopropanol
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تودة1

دمای اتاق رها شد .سپس ،در چهار درجة سانتیگراد بهمدت  10دقیقه  12000 gسانتریفیوژ شد.
حاوی  RNAدر اتانول شستوشو شد و در  30میکرولیتر آب فاقد آنزیم مخرب 2حل شد .تمام مراحل
استخراج زیر هود و با مواد و وسایل کامالً استریل انجام شد .غلظت  RNAبا استفاده از دستگاه نانودراپ
سنجیده شد و نسبت  260به  280بین  1/8-1/2بهعنوان تخلیص مطلوب تعریف شد .برای اطمینان
بیشتر از درستی تخلیص  ،RNAتعدادی از  RNAهای تخلیصشده بهطور تصادفی روی ژل آگارز 1/5
درصد الکتروفورز شد و مشاهدة باندهای  RNAهای ریبوزومی  S18و  S28بهطور منفک درستی تخلیص
را تأیید کرد .سنتز  cDNAمطابق با دستورالعمل کیت high-capacity cDNA reverse transcription
) kit (Applied Biosystemsانجام شد .تمام مراحل انجام کار روی یخ ،زیر هود و با استفاده از وسایل
 RNase freeصورت گرفت.
 :Real time-PCRاندازهگیری بیان ژن با روش کمی  Real time-PCRبا

بهکارگیری RealQ Plus 2x

 Master Mix Greenشرکت  AMPLIQONو با استفاده از غلظت  250نانوگرم از  cDNAو بهصورت
دوتایی 3انجام شد .پرایمرها براساس اطالعات ژنهای  APOE ،ABCA1و  4GAPDHدر بانک ژنی NBCI
و توسط شرکت (پیشگام در ایران) طراحی شدند .در جدول شمارة یک توالی پرایمرهای استفادهشده
گزارش شده است .برنامة دمایی  Real time-PCRشامل واسرشت اولیه در دمای  95درجة سانتیگراد
بهمدت 10دقیقه ،واسرشت در هر سیکل  PCRدر دمای  95درجة سانتیگراد بهمدت  15ثانیه و دمای
 60درجة سانتیگراد بهمدت یک دقیقه ( 40سیکل) درنظر گرفته شد .در جدول شمارة دو توالی
پرایمرهای استفادهشده گزارش شده است .از  GAPDHنیز بهعنوان ژن کنترل استفاده شد .کمّیکردن
دادهها (نسبت بیان ژن مدنظر به ژن مرجع) با روش 2 –ΔΔCTانجام شد.
جدول  -2توالي پرايمرهاي اليگونوکلئوتيد
Genebank

TM C°

XM_008763710.2

82/74

NM_001270682.1

79/46

XM_017593963.1

82/75

)'Forward and reverse primer sequences (5' → 3
F: TCATGTACCCAGCGTCCTTT
R: CCACACTACCATTGATGCCG
F: ATCTGTCACCTCCTGCTCT
R: CTTTTCCTTCCGCTGACTGG
F: AAG TTC AAC GGC ACA GTC AAG G
R: CAT ACT CAG CAC CAGCAT CAC C

gene
ABCA1
APOE
GAPDH

1. Pellet
2. Rnase-Free
3. Duplicate
4. Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase
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برای بررسی یادگیری و آزمون حافظة فضایی از آزمون ماز آبی موریس استفاده شد .دستگاه رفتاری شامل
یک مخزن فلزی حلقوی با دیوارة مشکی (به قطر  1/5و ارتفاع  60سانتیمتر) بود که تا ارتفاع  30سانتی-
متری آن از آب  21 ± 2درجة سانتیگراد پر شده بود .سکویی مدور به قطر  10و ارتفاع  28سانتیمتر،
حدود دو سانتیمتر زیر سطح آب در مرکز یکی از ربع دایرههای ازپیش تعیینشده قرار داده شد .آزمایش-
کننده ،رایانه و شکلهای راهنمای خارج از ماز در سراسر آزمایش ثابت بودند .حرکت و رفتار حیوان بهوسیلة
نرمافزار  Etho Vision 7و یک دوربین که در بالی مخزن قرار گرفته بود ،ردیابی و ثبت شد .بدینترتیب،
مسیر شنای موش در هر بار آموزش ثبت شد و مدت زمان و مسافتی که طول میکشید حیوان سکوی
پلکسی گالس (سکوی پنهان) را پیدا کند و نیز مدت زمان طیشده در ربع دایرة هدف اندازهگیری شدند.
در مرحلة یادگیری ،رتهای هر دو گروه از ساعت نُه تا  12صبح بهمدت چهار روز متوالی و هر روز در چهار
کارآزمایی جداگانه برای یافتن سکوی پنهان که در وسط ربع سوم (جنوب شرقی) قرار داشت ،آموزش
دیدند .اگر در مدت  90ثانیه رت نمیتوانست سکو را پیدا کند ،آزمایشکننده حیوان را بهآرامی بهسوی
سکو هدایت میکرد تا رت سکو را پیدا کند و برای  20ثانیه روی آن قرار گیرد .در هر بار آموزش ،مدت
زمان پیداکردن سکو (تأخیر در رسیدن به سکو) و مسافت طیشده تا یافتن سکو اندازهگیری و ثبت میشد.
یک روز بعد از آخرین روز آموزش ،حافظة فضایی حیوانات در آزمون پروب( 1انتقال) ارزیابی شد .در این
مرحله ،رتها در آزمونی  60ثانیهای که طی آن سکو از داخل آب برداشته میشد ،ارزیابی شدند و مدت
زمان صرفشده در ربع دایرة هدف که قبالً سکو در آن قرار داشت ،اندازهگیری شد (.)43
برای بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها از آزمون شاپیرو-ویلک 2استفاده شد و آزمون لوین 3برای بررسی
همسانبودن واریانسها بهکار رفت .برای تحلیل دادهها از تحلیل واریانس یکطرفه در سطح معناداری ( α
 )= 0.05استفاده شد.
نتایج
در آزمون رفتاری  14رأس رت نر ویستار شرکت کردند و عملکرد شناختی این رتها سنجیده شد.
پژوهشگر قصد داشت با این آزمون این فرضیه را بیازماید که آیا تمرینهای اجراشده توانستهاند به تغییرات
شناختی در رتهای گروه آزمایش منجر شوند یا خیر؟

1. Probe Test
2. Shapiro–Wilk
3. Levin
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50
35.38

40

28.32

*

30
20
10
0

گروه کنترل

گروه تجربی

شکل  -1زمان سپريشده تا يافتن سکو (بر حسب ثانيه)
۱۰۰۰

۸۴۱.۷۲
۷۳۱.۷۱

*

۸۰۰
۶۰۰
۴۰۰
۲۰۰
۰

گروه کنترل

گروه تجربی

شکل  -2مسافت طيشده تا يافتن سکو (بر حسب سانتيمتر)
۳۱.۲۷
۲۴.۸۵

*

گروه کنترل

گروه تجربی

۴۰
۳۵
۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

شکل  -3مدت زمان طيشده (بر حسب ثانيه) در ربع دايرة هدف (آزمون پروب)
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16.5

15.67

*

16.0

14.64

15.5
15.0
14.5
14.0
13.5
13.0

گروه کنترل

گروه تجربی

شکل  -4سطح آميلوئيد بتاي محلول در هيپوکمپ (بر حسب پيکوگرم بر ميليگرم)
۲.۷۳

*

گروه کنترل

زمان به ثانیه

۱.۰۰

۴.۰
۳.۵
۳.۰
۲.۵
۲.۰
۱.۵
۱.۰
۰.۵
۰.۰

گروه تجربی

شکل  -5بيان ژن  ABCA1نسبت به  GAPDHدر رتهاي دو گروه پژوهش
۲.۵۰

*

۳.۵
۳.۰
۲.۰

۱.۰۰

۱.۵
۱.۰
۰.۵
۰.۰

گروه کنترل

گروه تجربی

شکل -6بيان ژن  APOEنسبت به  GAPDHدر رتهاي دو گروه پژوهش

زمان به ثانیه

۲.۵
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شکلهای شمارة یک و شمارة دو نتایج آزمون رفتاری مسافت طیشده و مدت زمان سپریشده برای
یافتن سکو را در رتهای گروههای تجربی و کنترل نشان میدهد .براساس اطالعات ارائهشده در این
شکلها مشخص است که رتهای گروه تجربی توانستهاند در مدت زمان کوتاهتر و با طیکردن مسافت
کمتری سکوی مدنظر در آزمایش رفتاری را پیدا کنند .شکل شمارة سه نیز نتایج آزمون پروب یا حافظه
را در رتهای گروههای تجربی و کنترل نشان میدهد .همانطورکه در این شکل مشخص است ،رتهای
گروه تجربی توانستهاند مدت زمان بیشتری را در ربع دایرة هدف سپری کنند.
جدول  -3نتايج آزمون تحليل واريانس يکراهه براي مقايسة نمرههاي زمان سپريشده و مسافت طيشده تا
يافتن سکو و آزمون پروب در رتهاي گروههاي تجربي و کنترل
متغيرها
زمان
مسافت
زمان طیشده در ربع دایرة هدف

ضريب

توان

جمع

درجة

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

ضريب
F

معناداري

اتا

آماري
0/769

140/939

1

140/939

8/936

0/014

0/472

0/538
0/970

21614/268
253/920

1
1

21614/268
253/920

5/173
18/261

0/046
0/002

0/341
0/646

براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس اجراشده در این متغیر ،برنامة تمرینی ارائهشده توانسته است کاهش
معناداری را در زمان طیشده ( )P < 0.05و مسافت طیشده ( )P < 0.05تا یافتن سکو و افزایش معناداری
را در مدت زمان طیشده در ربع دایرة هدف ( )P < 0.01در رتهای گروه تجربی ایجاد کند .این یافتهها
نشاندهندة اثرگذاری برنامة تمرینی ارائهشده در رتهای گروه تجربی بر عملکرد شناختی آنها بود
(جدول شمارة سه).
در ادامة پژوهش 12 ،رأس رت نر ویستار تشریح شدند و بیان ژنهای  ABCA1 ،APOEو سطح Aβ1-42
محلول در هیپوکمپ در گروههای تجربی و کنترل اندازهگیری شد .نتایج آزمون رفتاری نشان داد که
برنامة تمرینی ارائهشده در این پژوهش توانایی ایجاد تأثیرات شناختی دارد؛ بنابراین ،این سؤال مطرح
میشود که آیا این برنامة تمرینی همراستا با تغییرات شناختی میتواند تغییر معناداری را در بیان
ژنهای  ABCA1 ،APOEو سطح  Aβ1-42محلول در هیپوکمپ گروه تمرین نسبت به گروه کنترل ایجاد
کند؟ شکلهای شمارة چهار ،شمارة پنج و شمارة شش نشاندهندة تغییرات سطح  Aβ1-42محلول در
هیپوکمپ و بیان ژنهای  APOEو  ABCA1در گروههای تجربی و کنترل هستند .اطالعات ارائهشده در
شکل شمارة چهار نشان میدهد که سطح  Aβ1-42محلول در گروه کنترل از گروه تجربی بیشتر است و
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شکلهای شمارة پنج و شمارة شش نشان میدهند که بیان ژنهای  APOEو  ABCA1در گروه تجربی
به شکل بارزی از گروه کنترل بیشتر است.
جدول  -4نتايج آزمون تحليل واريانس يکراهه براي مقايسة بيان ژنهاي  ABCA1 ،APOEو سطح Aβ1-42
محلول در هيپوکمپ در رتهاي گروههاي تجربي و کنترل
جمع

درجة

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

ضريب
F

معناداري

APOE

0/013

1

0/013

5/965

0/035

0/374

ABCA1
AΒ1-42

0/007
3/193

1
1

0/007
3/193

5/259
1/887

0/045
0/200

0/345
0/159

متغيرها

ضريب

توان

اتا

آماري
0/597
0/544
0/238

نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که برنامة تمرینی ارائهشده توانسته است افزایش معناداری را در
بیان ژنهای  )P < 0.05( APOEو  )P < 0.05( ABCA1در هیپوکمپ رتهای گروه تجربی ایجاد کند که
نشاندهندة اثرگذاری برنامة تمرینی ارائهشده در گروه تجربی بر بیان ژنهای رتهای گروه تجربی است،
اما برنامة تمرینی با وجود افزایش در سطح  Aβ1-42محلول در هیپوکمپ در رتهای گروه تجربی تفاوت
معناداری را بین گروههای کنترل و تجربی نشان نداد (( )P > 0.05جدول شمارة چهار).
بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش نشان داد که تمرین هوازی روی تریدمیل میتواند با افزایش در بیان ژن ABCA1
و  APOEدر هیپوکمپ همراه باشد .بیان  APOEو  ABCA1توسط گیرندههای هستهای  LXRs1و
 PPARs 2تنظیم میشود ( .)22 ،44در مغز LXR ،بههمراه  PPAR-γدر مسیری متابولیکی منجر به بیان
 APOEو  ABCA1خواهد شد ()45-49؛ بنابراین ،افزایش بیان ژن  APOEو  ABCA1ازطریق
آگونیستهای  LXRو  PPAR-γبه سنتز ذرات  HDLحاوی  APOEمنجر میشود و درنهایت،
لیپیدیشدن  APOEازطریق تسهیل پروتئولیز درونسلولی و برونسلولی 𝛽 Aتوسط  NEPو ،IDE
پاکسازی𝛽 Aرا افزایش میدهد (.)16
مطالعات متعددی درزمینة نقش  ABCA1و  APOEدر پاکسازی  Aβانجام شدهاند و عمدتاً در این
مطالعات تأثیرات مداخلههای دارویی (آگونیستهای  LXRو  )PPAR-γو دستکاریهای ژنتیکی
1. Liver X Receptor
2. Peroxisome Proliferator-Activated Receptors
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(فراتنظیمی یا حذف ژن  ) ABCA1بررسی شدهاند .نتایج مداخلههایی دارویی نشان داد که اعمال
اگونیست  RXR1و  LXRسبب افزایش در بیان  ABCA1و  APOEدر موشها و افزایش در پاکسازی
 Aβمحلول ازطریق لیپیدیشدن  APOEتوسط  ABCA1و بهبود عملکرد شناختی خواهد شد (.)38-36
فراتنظیمی ژنتیکی  ABCA1نیز با کاهش  Aβمحلول ( )35و حذف ژن  ABCA1به افزایش سطوح Aβ
محلول و غیرمحلول منجر میشود ()33؛ بنابراین ،در این پژوهش ورزش هوازی احتمالً بهعنوان
آگونیستهای  LXRو  PPAR-γبه افزایش بیان ژنهای  ABCA1و  APOEمنجر شده است و میتواند
بهعنوان شیوهای مؤثر جایگزین مداخلههای دارویی و دستکاری ژنتیکی شود.
نتایج این پژوهش همراه با افزایش بیان ژنهای  ABCA1و  APOEکاهش در سطح  Aβ1-42محلول را در
هیپوکمپ رتهای گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل نشان داد ،اما این تفاوت ازلحاظ آماری معنادار
نبود .مطالعات انجامشده دراینزمینه عمدتاًً در مدل موشهای تراریخته انجام شدهاند و برخی پژوهشها
نیز از دورههای طولنیتر تمرینی استفاده کردهاند؛ بنابراین ،با توجه به روند کاهش سطح  Aβ1-42محلول
در این پژوهش درپی هشت هفته تمرین ،احتمالً برای اثربخشی بیشتر ،تمرینها با مدت طولنیتر باید
انجام شوند.
ازسویدیگر ،شواهد زیادی وجود دارند که نشان میدهند عوامل التهابی بهعنوان آنتاگونیست و عوامل
ضدالتهابی بهعنوان آگونیست  PPAR-γو  ،LXRبیان ژن  )50 ،51( ABCA1و  )52( APOEرا تحتتأثیر
قرار خواهند داد؛ بنابراین ،عوامل التهابی با کاهش در بیان ژن  ABCA1و  APOEمیتوانند در افزایش
تولید و کاهش پاکسازی 𝛽 Aنقش داشته باشند .نتایج پژوهشها اثرهای ضدالتهابی فعالیت بدنی را در
بهبود عملکرد شناختی در نمونههای انسانی و حیوانی نشان میدهد ( .)53براساس نتایج پژوهشها،
ورزش سطوح سایتوکاینهای پیشالتهابی ازجمله  TNF-αو  IL-1βرا در موشها کاهش میدهد که
کاهش در سطوح سایتوکاین پیشالتهابی با بهبود در توانایی انجام آزمون رفتاری همبستگی دارد ()54؛
بنابراین ،براساس پژوهشها ،یکی از مکانیسمهای احتمالی افزایش بیان ژن  ABCA1و  APOEدرنتیجة
ورزش و فعالیت بدنی میتواند تأثیرات غیرمستقیم ورزش ازطریق افزایش عوامل ضدالتهابی و کاهش
عوامل التهابی درپی ورزشکردن باشد.
نتایج این پژوهش با پژوهشهایی همراستاست که تأثیر ورزش بر  ABCA1را بهعنوان انتقالدهندة اصلی
کلسترول به  APOA1و تشکیل ذرات  HDLدر سایر بافتهای بدن همچون قلب ،کبد و لنفوسیتها نشان
میدهند .این پژوهشها همگی بر افزایش بیان ژن  ABCA1و  APOA1تأکید دارند و ازآنجاییکه کلسترول
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یکی از عوامل خطرزای آترواسکلروز است ،افزایش این فاکتورها با کاهش خطر بیماری قلبی و عروقی
همراه است .این پژوهشها ورزش را راهی برای پیشگیری از آترواسکلروز میدانند ()59-55؛ بنابراین ،با
توجه به نتایج این پژوهش ،ورزش و فعالیت بدنی با مکانیسمی مشابه با سایر بافتها میتوانند با تأثیر بر
متابولیسم لیپید در هیپوکمپ ،با افزایش سطوح  APOEو  ABCA1که از عوامل اصلی در پاتولوژی بیماری
آلزایمر هستند ،شیوهای مؤثر برای پیشگیری از بیماری آلزایمر محسوب شوند.
براساس نتایج مطالعات ،با افزایش فعالیت بدنی عملکرد شناختی افراد بهبود مییابد؛ بهطوریکه در سطوح
مولکولی ،سلولی ،سیستمی و رفتاری ،فعالیت بدنی موجب بهبود یادگیری و حافظه میشود (.)26 ،27
مطالعات نشاندهندة تأثیر فعالیت بدنی بر بروز سازگاریهای  CNSبهویژه در هیپوکامپ هستند؛
بهطوریکه فعالیت بدنی به نروژنز و تغییر پالستیسیتة سیناپسی در شکنج دندانهدار از تشکیالت
هیپوکامپ موشها ،منجر میشود که این امر موجب بهبود عملکرد در آزمایشهای رفتاری بهویژه در
یادگیری و حافظه میشود ( .)28 ،29 ،60نتایج این پژوهش همسو با پژوهشهای دیگر نشان داد که
رتهای گروه تجربی توانستهاند در مدت زمان کوتاهتر و با طیکردن مسافتی کمتر سکوی مدنظر در
آزمایش رفتاری را پیدا کنند .این مطلب نشان میدهد که برنامة تمرینی ارائهشده در این پژوهش تأثیر
معناداری بر عملکرد شناختی رتهای گروه تمرین نسبت به گروه کنترل داشته است؛ بنابراین ،نتایج این
پژوهش نشان میدهد که برنامة تمرینی ارائهشده در این مطالعه عالوهبر تأثیر بر متابولیسم چربی در مغز
و افزایش بیان ژنهای  ABCA1و  APOEتوانسته است سبب بهبود عملکرد شناختی در رتهای
تمرینکرده شود.
بنابراین ،با توجه به اهمیت  ABCA1و  APOEدر تولید و پاکسازی 𝛽 Aو براساس یافتههای این پژوهش،
فعالیت ورزشی هوازی احتمالً میتواند بهعنوان شیوهای مؤثر و کارآمد ،جایگزین مداخلههای دارویی و
ژنتیکی شود .فعالیت ورزشی با افزایش سطح  ،ABCA1ازیکطرف سبب افزایش خروج کلسترول اضافی
سلول و غشای سلول میشود و به کاهش تولید 𝛽 Aمنجر میشود و ازطرفدیگر ،بهعنوان عامل اصلی در
لیپیدیکردن  APOEسبب تسهیل تجزیة 𝛽 Aمیشود و از رسوب آن جلوگیری میکند و همچنین،
اثرهایی مطلوب در پیشگیری از بیماری آلزایمر و کاهش اثرهای این بیماری خواهد داشت؛ بنابراین ،با
روشنشدن نقش حمایتی فعالیت بدنی میتوان با تکیة بیشتر به فعالیت بدنی درجهت پیشگیری از این
بیماری و درمان آن گام برداشت.
پيام مقاله :تمرین هوازی با تاثیر بر عوامل اصلی متابولیسم کلسترول در مغز میتواند همراستا با بهبود
عملکرد شناختی شیوهای مؤثر در پیشگیری از بیماری آلزایمر باشد.
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Abstract
Although the metabolism of blood lipids has been widely considered in studies, lipid
metabolism in the brain has attracted more attention in recent years due to its association
with some neurological disorders. Recent studies have shown that a number of risk factors
for early onset of Alzheimer's are associated with cholesterol metabolism. Therefore, the
purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks of aerobic training on
some factors involved in the metabolism of cholesterol in the hippocampus and its role in
improving the cognitive function of male Wistar rats. The subjects of this study were 26
adult male Wistar 8 weeks old (weight 195±20 g). At first, they were randomly divided
into two groups: exercise (training on treadmill, 5 days a week for 8 weeks) (13 rats) and
control (13 rats). After 8 weeks, the rats in each group were randomly assigned to two
other subgroups: (7 rats: behavioral test, 5 rats were sacrificed). The results of one-way
ANOVA of Morris water maze showed a significant improvement in learning (P<0.05)
and memory (P<0.05) in the exercise group compared to the control group. Also, the
results of one-way ANOVA showed a significant increase in the expression of mRNA
APOE (P<0.05) and ABCA1 (P<0.05) and no significant difference in the level of Aβ142 (P>0.05) in the hippocampus in exercise group compared to the control group.
Therefore, aerobic training by a significant increase in the expression of mRNA APOE
and ABCA1, which are the main factors of lipid metabolism in the brain and which are
involved in the pathology of Alzheimer's disease, can be consistent with improving
cognitive function as an effective way of preventing of Alzheimer's disease.
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