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Abstract
It is important to maintain the structure and function of the brain throughout life. The
main important brain developmental processes occur during the critical periods,
especially prepuberty. Thus, environmental interventions during this critical period can
lead to significant and permanent changes in developing structures such as the
hippocampus. Here, the current study investigated the effect of combined training and
play in an enriched environment during prepuberty on the hippocampal structure in adult
rats. For this purpose, in this longitudinal study, 27 male rats were divided into three
groups of combined training, play in an enriched environment, and control. Interventions
were performed for three weeks (28-48 postnatal days). Subsequently, all animals were
kept in the standard cages without any intervention until adulthood (48-85 postnatal
days). After this period, the animals were sacrificed and hippocampal tissues were
removed. The Western blotting and Nissl staining methods were used to assess the brainderived neurotrophic factor (BDNF) and the number of cells in the hippocampus,
respectively. The results showed that BDNF levels (P<0.0001) and the number of cells
in the hippocampus (P<0.05, P<0.001) increased significantly in the groups with training
and play in enriched environment. According to the findings of this study, it can be
concluded that training interventions such as organized exercise and active play during
sensitive developmental periods have strong and long-lasting effects on the hippocampal
structure by increasing BDNF expression.
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Extended Abstract
Background and Purpose
It is important to maintain the structure and function of the brain throughout life.
The development of the brain takes place significantly after birth. The most
important brain developmental processes occur during the critical periods,
especially prepuberty. The remarkable changes in cortical and subcortical
structures, changes in receptor and growth factor expression, and myelination
are evident (1). The brain-derived neurotrophic factor (BDNF) plays an
important role in neuronal plasticity as a neurotrophic factor. BDNF is produced
endogenously throughout the brain, with high levels present in the hippocampus
(2). The regions DG and CA of the hippocampus, which are important for the
process of neurogenesis and long-term potentiation (LTP), respectively, may
influence this structure (3). Thus, environmental interventions during this critical
period can lead to significant and permanent changes in developing structures
such as the hippocampus. Molecular mechanisms, particularly neurotrophic
factors, likely support brain plasticity in adulthood through structural changes
(4). Here, the current study investigated the effect of combined training and play
in an enriched environment during prepuberty on hippocampal structure in adult
rats.

Materials and Method
For this purpose, the present study was longitudinal and used 27 male Wistar rat
pups, weighing 18.76 ± 2.1 obtained from Laboratory Animals of Razi Vaccine
and Serum Research Institute, Iran. All animals were housed in a standard
temperature (22-23 ◦C), humidity of 55% and reversed 12-h light-dark cycle
(lights on 8 am) with ad libitum access to food and water. After weaning,
animals were acclimated to the treadmill and ladder for three days (23-25 days)
and then divided into three groups: combined training, play in an enriched
environment, and control (n=9). The combined training consisted of endurance
and resistance training, each performed on odd and even days, respectively.
First, the maximal running capacity test was performed to determine the
intensity of the training according to the previous specific protocols (5). After a
five-minute warm-up, endurance training was performed at 70% of maximal
running speed (14-16 meters per minute). The training duration was also
gradually increased to 45 minutes in the last week (6). Based on maximal
exercise capacity, a resistance training protocol was performed by climbing the
ladder. The first through fourth movements were carried out at 50, 75, 90 and
100 % of maximum load, respectively and then weights of 7 g gradually added.
There were a total of eight climbs up the ladder with a two-minute rest (7). In
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addition, an animal park was designed to create an enriched environment. The
prepubescent rats were housed together in a large metal cage with toys and
objects of various shapes and textures. The animals also had access to running
wheels and ladders for voluntary physical activity. In general, this environment
provided the animals with opportunities to play and have fun (8). Water bottles
were attached to the cage walls and food containers were placed on the floor.
The interventions lasted for three weeks (28-48 postnatal days). Subsequently,
all animals were kept in the standard cages without any intervention until
adulthood (48-85 postnatal days). After this period, the animals were sacrificed
and hippocampal tissues were removed for biochemical and histological
evaluation. The Western blotting method was used to measure protein BDNF
according to the manufacturer's instructions. Equal amounts of samples (25 μg)
were added to 8 % SDS-PAGE gel wells and GAPDH protein was considered as
reference or control protein. The number of cells in DG and CA regions of the
hippocampus was determined by Nissl staining. The Paxinos and Watson atlas
of the rat brain was used to section the hippocampus. Images of the tissue
section were then taken and Image J software was applied to count the cells in a
range of approximately 6000 μm. The data were analyzed using SPSS 19.
Accordingly, the normal distribution of the data was confirmed using the
Kolmogorov-Smirnov test and the one-way ANOVA test used to detect
significant differences between groups (P<0.05). In this study, ethical principles
were considered according to the laws of protection and care of laboratory
animals, approved by the National Ethics Committee in biomedical research of
Shahid Beheshti University. In this regard, the number of animals was
determined based on the research need, and harm to the animals during care and
training was minimized.

Results
Western blot results showed a significant difference in BDNF protein levels
between groups [(F (2, 15) = 14/82, P=0.0003)]. Tukey's post hoc test also
revealed that BDNF levels increased significantly in the groups with combined
training (P=0.0015) and play in an enriched environment (P=0.0004) after three
weeks of intervention. On the other hand, we found that the number of cells in
the DG region of the hippocampus was significantly different between the three
groups [(F (2, 9) = 7.157, P=0.0138)]. In this regard, the number of cells
increased significantly in both the combined training (P=0.0150) and play
groups in an enriched environment (P=0.0443) compared to the control group.
Furthermore, the number of cells in the CA1 region was different [F (2, 9)
=10.59, P=0.0043]. The results of the post-hoc test demonstrated that the
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number of cells in the CA1 region was significantly higher in the play group in
an enriched environment than in the combined training (P=0.0344) and control
(P=0.0037) groups. No significant difference was also found in the combined
training group compared to the control one (P=0.3431).

Conclusion
The combination of endurance and resistance training may play an important
role in increasing BDNF levels and subsequent cellular changes. Increased cell
number in the DG region of the hippocampus might be indirectly associated with
cell proliferation and increased exercise-induced neurogenesis (9). In addition to
the type of exercise, animal studies have reported that growth factors and
neurogenesis are also affected by the intensity of training too. Moderate stress
probably leads to the observed beneficial effects (10). On the other hand, an
enriched environment may allow animals to exercise in spaces such as a wellequipped playground (11). Play experiences involving endurance (cycling) and
resistance (ladder climbing) activities, as well as cognitive stimulation are
effective in increasing BDNF levels and the number of cells in the DG and CA1
regions of the hippocampus (12). According to the findings of this study, it can
be concluded that training interventions such as organized exercise and active
play during sensitive developmental periods have strong and long-lasting effects
on the hippocampal structure by increasing BDNF expression.

Keywords: Brain Development, Combined Training, Play in an Enriched
Environment, Prepubertal Period
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Effect of play in an enriched environment and combined training during
prepuberty on the number of cells in DG and CA1 regions of the hippocampus.
* P<0.05 ** P<0.001, vs. control group. # P<0.05 vs. Combined training group
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فيزيولوژي ورزشي
مقالة پژوهشي

تأثير يک دوره تمرين ترکيبی و بازی در محيط غنیشده در دورۀ پيش از بلوغ بر
ساختار هيپوکمپ موشهای صحرايی بزرگسال

1
3

سميرا رستمی ،1عباس حقپرست ،2رعنا فياض ميالنی
 .1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه شهید بهشتی
 .2استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 .3استادیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه شهید بهشتی (نویسندۀ مسئول)
تاريخ دريافت1399/06/06 :

تاريخ پذيرش1399/08/10 :

چکيده
حفظ ساختار و عملکرد مغز در طول زندگي از اهميت فراواني برخوردار است .فرايندهاي کليدي توسعة
مغزي در دورههاي بحراني رشد بهويژه در دورۀ پيش از بلوغ برجستهاند؛ ازاينرو مداخالت محيطي در طي
اين دورۀ حساس رشدي ممکن است به ايجاد تغييرات درخور توجه و ماندگار در ساختارهاي درحالرشد
مانند هيپوکمپ منجر شوند .در اين مطالعه تأثير تمرين ترکيبي و بازي در محيط غنيشده در دورۀ پيش از
بلوغ بر ساختار هيپوکمپ موش هاي صحرايي بزرگسال ارزيابي شد .بدينمنظور پژوهش بهصورت طولي
انجام شد و  27سر موش صحرايي نر پس از دورۀ شيردهي به سه گروه تمرين ترکيبي ،بازي در محيط
غنيشده و کنترل تقسيم شدند .مداخالت بهمدت سه هفته در دوران قبل از بلوغ ( 28تا  48روزگي) اجرا
شدند و در ادامه تا دورۀ بزرگسالي ( 48تا  85روزگي) همة حيوانات بدون مداخله درون قفسهاي استاندارد
نگهداري شدند .پس از اين دوران ،مراحل تشريح و بافتبرداري هيپوکمپ انجام شد .روش وسترن بالت
براي اندازهگيري عامل رشد عصبي مشتق از مغز ( )BDNFو رنگآميزي نيسل براي ارزيابي تعداد سلولها
در نـواحي هيپـوکمـپ استفاده شد .نـتايج آزمون آنـواي يکطرفـه نشـان داد سطوح پـروتئين
 )P < 0.0001( BDNFو تعداد سلولها در هيپوکمپ ) )P < 0.001 ،P < 0.05در هر دو گروه تمرين
ترکيبي و بازي در محيط غنيشده افزايش معناداري داشتند .با توجه به يافتههاي اين مطالعه ميتوان نتيجه
گرفت که مداخالت تمريني ازجمله تمرينات سازمانيافته و بازي فعال در دورههاي حساس رشدي با افزايش
ميزان  ،BDNFاثرات قوي و ماندگاري را در ساختار هيپوکمپ ايجاد ميکنند.
واژگان کليدی :توسعة مغزي ،تمرين ترکيبي ،بازي در محيط غنيشده ،دورۀ پيش از بلوغ.
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مقدمه
حفظ ساختار و عملکرد مغز در طول زندگی از اهمیت فراوانی برخودار است .تحریکات در طول دورۀ
رشدی ممکن است بلوغ عملکردی مغز را تعدیل کند و یکپارچگی همیشگی آن را تعیین کند (.)1
فعالیت بدنی بهعنوان تحریکی مثبت در این دوره ،مزایای فراوانی ازجمله بهبود سیستم قلبی-
عروقی  ،حفظ وزن مطلوب ،جلوگیری از عوامل خطرزای بیماریهای قلبی-عروقی ازجمله افزایش
فشارخون و پیشرفت تحصیلی را نشان داده است ( .)2 ،3مغز بهعنوان یکی از مهمترین اندامهای
بدن کانون توجه مطالعات اخیر بوده است .توسعۀ مغزی به میزان درخور توجهی پس از تولد اتفاق
میافتد .تغییرات چشمگیر در ساختارهای قشری و زیرقشری ،تغییر در میزان گیرندهها ،عوامل
رشدی و انتقالدهندههای عصبی در دورههای حساس یا بحرانی رشد ازجمله دورۀ پیش از بلوغ
مشهود است؛ ازاینرو رویدادهایی که در طی این دوره با شکلپذیری عصبی زیاد ،اتفاق میافتند
میتوانند برای مغز درحالرشد و حفظ ساختار آن در طول عمر حیاتی باشند (.)4
فعالیت ورزشی و نمونههای غنیسازی رفتاری از قبیل محیط غنیشده )EE( 1بهعنوان محرکهای
محیطی به پاسخهای شکلپذیری درخور توجهی از تغییرات مولکولی تا سلولی و عملکردی منجر
شدهاند ( .)5در این باره شماری از مطالعات مقطعی در دورۀ پیش از بلوغ انجام شدهاند .پنج هفته
دویدن اجباری روی نوارگردان که  21روز بعد از تولد در موشهای صحرایی نر انجام شد ،سطوح
پروتئین عامل رشد عصبی مشتق از مغز )BDNF( 2در هیپوکمپ را افزایش داد که همراه با افزایش
حافظۀ فضایی بود ( .)6همچنین هشت هفته دویدن اجباری روی نوارگردان در موشهای صحرایی
نر که  22روز پس از تولد شروع شد ،تعداد سلولهای عصبی در سراسر هیپوکمپ و بهخصوص
ناحیۀ شکنج دندانهدار )DG( 3را افزایش داد و به بهبود عملکرد در آزمون ماز آبی موریس منجر شد
( .)7از سوی دیگر ،قرارگیری درمعرض محیطهای غنیشده با افزایش  BDNFو تغییرات متنوع
سلولی در تعداد ،ساختار و عملکرد سلولهای عصبی همراه بوده است .غنیسازی شامل شرایط
خانهگزینی در قفس های بزرگ و جذاب است که در آن حیوانات در گروههای بزرگ اجتماعی و در
حضور انواع اشیای تحریککننده (شامل اسباببازیها ،اشیا با اشکال و بافتهای مختلف) قرار
میگیرند و آزادانه بازی میکنند ( .)8در پژوهشی غنیسازی محیط در موشهای صحرایی نر دارای
مننژیت پیش از دورۀ بلوغ بررسی شد .هنگامی که حیوانات به  21روزگی رسیدند ،مداخله شروع
شد و تا  60روزگی آنها ادامه داشت .افزایش میزان سطوح  BDNFدر هیپوکمپ و مایع مغزی-
1. Enriched Environment
2. Brain-Derived Neurotrophic Factor
3. Dentate Gyrus
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نخاعی در گروه موشهای مننژیتی که درمعرض محیط غنی بودند و همچنین بهبود حافظه در
آزمونهای شناختی مشاهده شد (.)8
مطالعات انجامشده دربارۀ تأثیر فعالیتهای ورزشی بر ساختار و عملکرد مغز در دورۀ پیش از بلوغ
محدودند و با تأکید بر تمرینات ورزشی هوازی و بهصورت مقطعی انجام شدهاند .شواهد جدید نشان
میدهند که مزایای فعالیت بدنی در دورۀ کودکی ممکن است به دورههای بعدی زندگی گسترش
یابد ( .)9در این باره نشان داده شده است که فعالیت بدنی در دورۀ کودکی حداقل تاحدی از چاقی
در دورههای بعدی زندگی محافظت میکند و خطر ابتال به بیماریهای قلبی-عروقی را کاهش
میدهد ( .)10 ،11همچنین بهوضوح نشان داده شده است که فعالیتهای بدنی در دوران پیش از
بلوغ ،بهخصوص فعالیتهای با تحمل وزن در دستیابی به تودۀ استخوانی بزرگ مؤثر بودهاند و از
ابتال به پوکی استخوان در سالمندان محافظت میکنند ( .)12در مدلهای حیوانی نیز مطالعاتی
طولی بهمنظور ارزیابی عملکردهای شناختی انجام شدهاند .در پژوهشی گزارش شد که سه روز
استرس (شنای اجباری ،سکوی مرتفع و شوک به پا) در طول دورۀ پیش از بلوغ ،عملکردهای
شناختی را در موشهای صحرایی نر بزرگسال کاهش داد ( .)13درمقابل ،تمرین هوازی در طول
دورۀ نوجوانی ( 21تا  60روزگی) به افزایش حافظۀ فضایی و یادگیری در دورۀ بزرگسالی منجر شد
()6؛ بااینحال مطالعات اندکی در این باره انجام شدهاند و سازوکارهای سلولی و مولکولی بهطور
دقیق بررسی نشدهاند.
چندین سیستم مولکولی ازجمله عوامل نوروتروفیک در میانجیگری اثرات مثبت نقش دارند .در این
میان  BDNFاهمیت زیادی دارد؛ چراکه از بقا و رشد بسیاری از زیرمجموعههای عصبی حمایت
میکند .همچنین بهعنوان میانجیگر کلیدی کارایی سیناپسی ،اتصاالت عصبی و شکلپذیری ظاهر
میشود ( BDNF .)14بهصورت درونزا در سراسر مغز با غلظتهای زیاد در هیپوکمپ و قشر مغز
تولید میشود و پیشنهاد شده است که عامل مهمی برای میانجیگری اثرات طوالنیمدت فعالیت
ورزشی بر هیپوکمپ است ( .)15هیپوکمپ بهعنوان بخشی از سیستم لیمبیک از نواحی مهمی
تشکیل شده است؛ ازجمله  DGکه جایگاه مهمی برای وقوع نوروژنز محسوب میشود و ناحیۀ
 CA11که در تقویت طوالنیمدت  )LTP(2مهم است .این دو ناحیه بهعنوان سازوکارهای مهم
سلولی بر ساختار هیپوکمپ تأثیر میگذارند (.)16
سالهای ابتدایی زندگی معموالً بهترین زمان برای تعامل با فعالیت بدنی و انتقال الگوهای مثبت
سالمتی مطرح شدهاند .در این زمینه بیشتر مطالعات طولی بر بهبود ابعاد مختلف سالمت جسمانی
1. Cornu Ammonis-1
2. Long-Term Potentiation
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تمرکزک ردهاند و توسعۀ مغزی با این رویکرد کمتر بررسی شده است .هیپوکمپ بهعنوان یکی از
جایگاههای مهم در فرایندهای توسعۀ عصبی ،نقش اساسی در سیستم عصبی مرکزی دارد .ازآنجاکه
تأثیر محیط بر طول دورۀ رشدی بیشتر از بزرگسالی است ،رویدادهایی که در طی این دوره با
شکلپذیری بسیار ،اتفاق میافتند میتوانند بر مناطق مغزی درحالرشد ازجمله هیپوکمپ بیشترین
تأثیر را داشته باشند و با احتمال بیشتری به دورۀ بزرگسالی منتقل شوند .در این پژوهش فرض شد
که مداخالت تمرینی پیش از بلوغ شامل تمرین ترکیبی و بازی در محیط غنیشده -که اجباری
برای انجامدادن فعالیتهای بدنی وجود ندارد -ممکن است به نتایج متفاوتی در دورۀ بزرگسالی
منجر شوند .سازوکارهای مولکولی که در رأس آن عوامل نوروتروفیکاند ،احتماالً با تغییرات
ساختاری از شکلپذیری مغز در دورۀ بزرگسالی پشتیبانی میکنند؛ ازاینرو در مطالعۀ طولی حاضر،
تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی و بازی در محیط غنیشده در دورۀ پیش از بلوغ بر ساختار هیپوکمپ
موشهای صحرایی بزرگسال بررسی شد.
روش پژوهش
این مطالعه بهصورت طولی انجام شد .بیستوهفت سر موش صحرایی نر نژاد ویستار سالم  15روزه
( 1)PND15با وزن 18/76 ± 2/1گرم همراه با چهار مادر از مؤسسۀ تحقیقاتی رازی خریداری شدند
و به محیط آزمایشگاه دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی منتقل شدند.
حیوانات تا اتمام دورۀ شیرخوارگی نزد مادر بودند و در همان زمان دورۀ سازگاری با محیط
آزمایشگاه را سپری کردند .سپس موشهای نابالغ در سن  22روزگی از مادر جدا شدند و طی سه
روز ( 23تا  25روزگی) با نوارگردان و نردبان بهترتیب بهمنظور تمرین استقامتی و مقاومتی آشنا
شدند .سپس آنها بهصورت تصادفی به سه گروه تمرین ترکیبی ،بازی در محیط غنیشده و گروه
کنترل تقسیم شدند (تعداد = نُه) .مداخالت تا اوایل بلوغ ( 48روزگی) انجام شد و در ادامه و از 48
تا  85روزگی (دورۀ بزرگسالی) همۀ حیوانات بدون مداخله درون قفسهای استاندارد نگهداری شدند
(شکل شمارۀ یک) .شرایط محیطی با دمای استاندارد  22درجۀ سانتیگراد ،رطوبت  55 ± 4درصد
و چرخۀ معکوس روشنایی-تاریکی  12ساعت (روشنایی در ساعت شش صبح) فراهم شد .همچنین
حیوانات بهصورت نامحدود به آب و غذا دسترسی داشتند.

1. Post Natal Day
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شکل  -1طرح تحقيق مطالعه
Figure 1- Experimental design of study

تمرین ترکیبی شامل تمرینهای ورزشی استقامتی و مقاومتی بود که شش روز در هفته و بهمدت
سه هفته بین ساعات  11تا  15انجام شد ( 28تا  48روزگی) .تمرینات استقامتی در روزهای زوج و
تمرینات مقاومتی در روزهای فرد اجرا شدند .بهمنظور انجامشدن تمرین استقامتی ،ابتدا همۀ
حیوانات برای دویدن روی نوارگردان سازگار شدند ( 10دقیقه در روز با سرعت هشت تا  10متر در
دقیقه) که در سه روز متوالی پیش از آزمون دویدن بیشینه انجام شد .سپس آزمون ظرفیت دویدن
بیشینه برای تعیین شدت تمرین مطابق با پروتکلهای پیشین مشخص ،برای هر موش بهطور
جداگانه انجام شد ( .)17در ادامه تمرین اصلی اجرا شد؛ به این صورت که ابتدا موشها با سرعت
 10متر در دقیقه و بهمدت پنج دقیقه گرم کردند .سپس تمرین با  70درصد سرعت دویدن بیشینه
( 14تا  16متر در دقیقه) انجام شد .مدت زمان تمرین نیز بهتدریج افزایش پیدا کرد و به  45دقیقه
در هفتۀ آخر رسید .در پایان سردکردن با سرعت  10متر در دقیقه و مدت زمان پنج دقیقه صورت
گرفت ( .)18همچنین بهمنظور تحریک دویدن موشها روی نوارگردان از شوکر بادی استفاده شد.
پیش از شروع تمرین مقاومتی ،تمام حیوانات بهمدت سه روز برای باالرفتن از نردبان سازگار شدند؛
به این ترتیب که روز اول ابتدا بهمدت دو دقیقه در محفظۀ استراحت باالی نردبان برای آشنایی با
این فضا قرار گرفتند .سپس چهار حرکت بدون وصلکردن کیسه و وزنه انجام شد .روز دوم همراه با
کیسۀ خالی (بهمنظور آشناسازی با کیسۀ حمل وزنه) و روز سوم با  50درصد از وزن بدن موش،
باالرفتن از نردبان انجام شد .برای تعیین وزنههای تمرینی ،آزمون حمل بار بیشینه مطابق با
مطالعات پیشین انجام شد و بهدنبال آن پروتکل تمرین مقاومتی انجام گرفت؛ به این صورت که
حرکات اول تا چهارم با  90 ،75 ،50و  100درصد بار بیشینه بهترتیب انجام شدند و در ادامه،
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افزایش تدریجی بار (معادل با هفت گرم) صورت گرفت .درمجموع ،هشت حرکت باالرفتن از نردبان
با استراحتهای دودقیقهای بین حرکات انجام شد (.)19
همچنین بهمنظور فراهمکردن محیطی غنی پارک حیوانی طراحی شد (شکل شمارۀ دو) .این محیط
شامل شرایط خانهگزینی حیوانات با هم (تعداد= نُه) در قفس فلزی بزرگتر از حالت استاندارد ( 40
 )x 60 x 90cmو در سه طبقه بود .اجزای این محیط شامل اشیایی با اشکال و بافتهای مختلف
شامل توپ ،اسباببازی ،طناب وحلقههای باالرونده بودند .همچنین بهمنظور فعالیت بدنی داوطلبانه،
حیوانات به چرخگردان و نردبان دسترسی داشتند که بهترتیب امکان فعالیتهای هوازی و مقاومتی
را فراهم میکردند .بهطورکلی محیط طراحیشده زمینه را برای بازی و سرگرمی حیوانات مهیا کرد.
موشها بهمدت سه هفته در این محیط قرار گرفتند و در مقایسه با گروههای دیگر در اجرای
فعالیتهای خود آزاد بودند .بطریهای آب به دیوارۀ قفس متصل شدند و ظروف غذا نیز در کف
قفس قرار گرفتند ( .)20پس از یک روز استراحت ،مراحل تشریح و جداسازی بافت هیپوکمپ انجام
شد .در این باره ابتدا حیوانات در محفظۀ محتوی گاز دیاکسیدکربن قرار گرفتند و بیهوش شدند.

شکل  -2خانهگزيني حيوانات در محيط غنيشده
Figure 2- Animal housing in an enriched environment
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برای سنجش پروتئین  BDNFروش وسترن بالت طبق دستورالعمل شرکت سازندۀ کیت انجام شد.
ابتدا نمونههای بافتی توسط بافر ریپا ( 1)RIPAلیز شدند .سپس سانتریفیوژ (ساخت شرکت
اپندورف آلمان با کد  )5415Rبهمدت  20دقیقه با  12000دور در دقیقه در چهار درجۀ سانتیگراد
انجام شد و محلول بهدستآمده جمعآوری شد .برای انجامدادن وسترن بالت ،مقادیر مساوی نمونه
( 25میکروگرم) در چاهکهای ژل  SDS-PAGE 8 %اضافه شدند .سپس ژل برای یک تا دو
ساعت در ولتاژ  100ولت رانده شد .بعد از اتمام الکتروفورز ،انتقال پروتئین از ژل به کاغذ با کمک
بافر انتقال انجام شد .بهمنظور رنگآمیزی آنتیبادی ،بالکینگ از طریق محلول بالکینگ انجام شد و
پس از آن کاغذ با آنتیبادی اولیۀ ضد ( BDNFساخت شرکت اَبکم آمریکا با شمارۀ کاتالوگ
 2)ab203573در طول شب انکوبه شد .سپس انکوبهشدن با آنتیبادی ثانویۀ ضدموش ( HRPساخت
شرکت بیوتکنولوژی سانتاکروز آمریکا با شمارۀ کاتالوگ  3)sc-516102انجام شد .همچنین از
پروتئین  GAPDHبهعنوان پروتئین مرجع یا کنترل استفاده شد (آنتیبادی اولیه با شمارۀ کاتالوگ
 4ab181603و آنتیبادی ثانویۀ ضدخرگوش  HRPبا شمارۀ کاتالوگ  5ab205718هر دو ساخت
شرکت اَبکم آمریکا) .در ادامه ،آشکارسازی با استفاده از محلول  ECLانجام شد و بهمنظور
کمّیکردن باندهای مشاهدهشده روی فیلم از نرمافزار ایمیجی  6استفاده شد .بدینمنظور چگالی باند
 BDNFنسبت به  GAPDHسنجیده شد.
بهمنظور ارزیابی بافتی ،پس از بیهوشی حیوانات با روش ذکرشده ،پرفیوژن ترانس کاردیالی از
طریق بافر فسفات سالین ) (PBSیکدهم موالر ( )0.1Mو بهدنبال آن پارافورمالدئید ( )PFچهار
درصد در بافر فسفات ( 0.1M )PBصورت گرفت و بافتهای هیپوکمپ خارج شدند .در ادامه،
ثابتکردن بافت مدنظر با استفاده از محلول فرمالین  10درصد انجام شد و نمونهها برای رنگآمیزی
نیسل آماده شدند؛ به این ترتیب که در ابتدا مرحلۀ آبگیری بافتها با مجموعهای از الکلها صورت
گرفت .سپس نمونههای مدنظر با استفاده از پارافین مذاب قالبگیری شدند .برشگیری از ناحیۀ
هیپوکمپ مطابق با اطلس پاکسیسنوس و واتسون انجام شد و برشهایی با ضخامت پنج میکرون
توسط میکروتوم بهدست آمد .از هر حیوان هشت مقطع بافتی تهیه شد که روی الم حاوی آلبومین
قرار گرفتند و توسط محلول رنگ کریزل رنگآمیزی شد .درنهایت تصویربرداری میکروسکوپی با
1. Radio Immune Precipitation Assay Buffer
)2. Mouse Anti-BDNF Antibody (ab203573
)3. Mouse IgG Kappa Binding Protein conjugated to Horseradish Peroxidase (sc-516102
)4. Rabbit Anti-GAPDH antibody [EPR16884] - Loading Control (ab181603
)5. Goat Anti-Rabbit IgG H&L (HRP) (ab205718
6. Image J
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تهیۀ سه عکس از هر مقطع بافتی انجام شد و نواحی  DGو  CA1هیپوکمپ برای شمارش سلولی
انتخاب شدند .بهمنظور شمارش سلولها در این نواحی از نرمافزار ایمیجی استفاده شد .سلولهای
نکروتیک و سیاه از شمارش خارج شدند و تعداد سلولهای زنده در مساحت حدود  6000میکرومتر
محاسبه شد .دادهها با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس 1.نسخۀ  19تجزیه و تحلیل شدند؛
برایناساس ،ابتدا توزیع طبیعی دادهها بر اساس آزمون کولموگروف -اسمیرنوف  2تأیید شد .سپس
از آزمون آنوای یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی 3برای بررسی اختالف معناداری بین سه گروه
استفاده شد .سطح معناداری نیز  P < 0.05در نظر گرفته شد.
در این پژوهش اصول اخالقی مطابق با قوانین حمایت و نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی ،مصوب
در کمیتۀ ملی اخالق در پژوهشهای زیستپزشکی و با شناسۀ اخالق IR.SBU.REC.1398.007
رعایت شد .حیوانات مطابق با نیاز پژوهش استفاده شدند و از بهکارگیری حیوانات بیشتر و خارج از
نیاز پژوهش اجتناب شد .برای جلوگیری از اعمال فشار و آزار حیوانات ،هنگام تمرین از شوک
الکتریکی استفاده نشد و از شوکر بادی برای تحریک حیوانات به دویدن استفاده شد .همچنین
هنگام تمرین ،نکات ایمنی و بهداشتی دربارۀ حیوانات رعایت شد تا کمترین آسیب در حین تمرین
و نگهداری به حیوانات وارد شود.
نتايج
نتایج آزمایش وسترن بالت (شکل شمارۀ سه ،الف) نشان داد نسبت چگالی باند  BDNFبه
 GAPDHدرگروههای کنترل ،بازی در محیط غنیشده و تمرین ترکیبی بهترتیب برابر با ± 0/03
 0/89 ± 0/06 ،0/49و  0/84 ± 0/06بود .با استفاده از آزمون آنوای یکطرفه تفاوت معنادار در
میزان  BDNFبین گروهها یافت شد ) .(F(2, 15) = 14/82, P = 0.0003همچنین نتایج آزمون
تعقیبی توکی نشان داد پس از سه هفته تمرین ترکیبی و بازی در محیط غنیشده ،سطوح BDNF
بهطور معناداری در گروه تمرین ترکیبی ) (P = 0.0015و بازی در محیط غنیشده )(P = 0.0004
افزایش داشت و در گروه بازی در محیط غنیشده افزایش بیشتری را نشان داد (شکل شمارۀ سه،
ب).

1. SPSS
2. Kolmogorov–Smirnov test
3. Tukey post-hoc test

رستمي :تأثير يک دوره تمرين ترکيبي و بازي در محيط غنيشده...

213

شکل  -3تاثير بازي در محيط غني شده و تمرين ترکيبي دوره پيش از بلوغ بر سطوح BDNF
(يک باند از هر گروه نشان داده شده است)
*** :** ،تفاوت معنادار با گروه کنترل ()P < 0.01 ,P < 0.001
Figure 3- Effect of play in an enriched environment and combined training in the
pre-pubertal period on BDNF levels. (One replicate of the western blot is shown for
each condition) **P < 0.01, *** P < 0.001 vs. control group.

از سوی دیگر ،ارزیابی مقاطع بافتی (شکل شمارۀ چهار ،الف) نشان داد تعداد سلولها در ناحیۀ
هیپوکمپ بهطور معناداری بینگروهها متفاوت بود )(F (2, 9) = 7.157, P=0.0138؛ بهطوریکه
تعداد سلولها در این ناحیه در هر دو گروه تمرین ترکیبی ) (P = 0.0150و بازی در محیط غنیشده
) (P = 0.0443در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشت .بهعالوه ،شمارش سلولها در ناحیۀ CA1
هیپوکمپ تفاوت معناداری را بین گروهها نشان داد ( )F (2, 9) = 10.59, P = 0.0043نتایج آزمون
تعقیبی توکی نشان داد تعداد سلولهای ناحیۀ  CA1در گروه بازی در محیط غنیشده در مقایسه با
گروههای تمرین ) (P = 0.0344و کنترل ) (P = 0.0037بهطور معناداری بیشتر بود .همچنین تفاوت
معناداری در گروه تمرین ترکیبی در مقایسه با گروه کنترل یافت نشد )( (P = 0.3431شکل شمارۀ
چهار ،ب).
DG

1400 بهار، 49  شماره،13  دوره،فيزيولوژي ورزشي

214

- الف. تأثير بازي در محيط غنيشده و تمرين ترکيبي در دورۀ پيش از بلوغ بر تعداد سلولها-4 شکل
 وDG  ارزيابي کمّي تعداد سلولها در نواحي-تصاوير مقاطع بافتي رنگآميزيشده با روش نيسل و ب
 هيپوکمپCA1
(P < 0.05, P < 0.001)  تفاوت معنادار با گروه کنترل:* ،**
(P < 0.05)  تفاوت معنادار با گروه تمرين: #
Figure 4- Effect of play in an enriched environment and combined training in the
pre-pubertal period on the cell numbers of hippocampus. A- Representative
pictures obtained by Nissl staining. B- Quantitative evaluation on the number of
cells in DG and CA1 regions of hippocampus.
* P < 0.05 ** P < 0.001, vs. control group. # P < 0.05 vs. Combined training group
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بحث و نتيجهگيری
نتایج این مطالعه نشان داد سه هفته تمرین ترکیبی و بازی در محیط غنیشده در دورۀ پیش از
بلوغ به افزایش معنادار سطوح  BDNFهیپوکمپ در موشهای صحرایی بزرگسال منجر شد.
همچنین تعداد سلولها در نواحی  DGو  CA1هیپوکمپ بهطور معناداری بیشتر بود .در این باره
شماری از مطالعات مقطعی در دورۀ پیش از بلوغ و نوجوانی انجام شده است .افزایش عوامل رشد
عصبی ازجمله  ،BDNFنوروژنز ،افزایش تعداد سلولهای عصبی در سراسر هیپوکمپ پس از
دویدنهای اجباری روی نوارگردان و دویدن داوطلبانه روی چرخگردان در موشهای صحرایی نشان
داده شده است ( .)6 ،7 ،21مطالعاتی اندک دربارۀ تأثیر محیطهای غنی در دورۀ پیش از بلوغ با
رویکرد بالینی انجام شدهاند ()24-22؛ بااینحال قرارگیری جوندگان درمعرض محیطهای غنی
مختلف با افزایش سطوح  BDNFو بهبود نوروژنز در موشهای بزرگسال همراه بوده است (.)25 ،26
در پژوهشهای پیشین پیشنهاد شده است که تأثیرات مفید ناشی از فعالیتهای ورزشی و
محیطهای غنی بر ساختار و عملکرد مغز احتماالً تا حد زیادی ناشی از افزایش میزان BDNF
هیپوکمپ است ( .)2همسو با این مطالعات ،در این پژوهش مشاهده شد که میزان  BDNFو تعداد
سلولها در نواحی  DGو  CA1هیپوکمپ موشهای صحرایی بزرگسال پس از تمرین ترکیبی و
بازی در محیط غنیشده در دورۀ پیش از بلوغ افزایش داشت .طبق دانش ما ،مطالعۀ طولی دربارۀ
تأثیر تمرینات ورزشی بر عوامل نوروتروفیک و تغییرات سلولی انجام نشده است ،اما یافتههایی نشان
میدهند که فواید جسمانی فعالیت ورزشی در دورۀ کودکی به دورههای بعدی منتقل میشود (-12
.)10
از سویی شواهد جدید انسانی نشان میدهند که فعالیت بدنی اوایل زندگی ممکن است عملکرد
شناختی را در چندین دهۀ بعد بهبود بخشد ( .)27 ،28همچنین بهتازگی چندین مطالعه با
مدلهای حیوانی ،اثرات پایدار تجربۀ عامل استرسزا در پیش از دورۀ بلوغ را بر واکنشپذیری
استرس در دورۀ بزرگسالی نشان دادهاند .این مطالعات از این فرضیه حمایت کردهاند که استرس
تجربهشده در اوایل یا پیش از دورۀ بلوغ به افزایش اضطراب و کاهش عملکرد شناختی در دورۀ
بزرگسالی منجر میشود ( .)13درمقابل ،انجامدادن تمرینات ورزشی در دورۀ پیش از بلوغ با افزایش
عملکردهای شناختی در دورههای بعدی زندگی مرتبط است ( .)6در این زمینه  BDNFبهعنوان
یکی از سازوکارهای مهم در بهبود عملکردهای شناختی معرفی شده است .از سویی نشان داده شده
است که بیان گیرندۀ  BDNFبه نام تیروزین کیناز بی )TrKB( 1در طول عمر کاهش مییابد؛
ازاینرو پیشنهاد شده است که سطوح افزایشیافتۀ این عامل رشدی در طول دورۀ کودکی و
1. Tyrosine Receptor Kinase B
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نوجوانی ممکن است تأثیر بیشتری بر شکلپذیری عصبی در مقایسه با بزرگسالی داشته باشد (.)29
با درنظرگرفتن این یافتهها این احتمال وجود دارد که سطوح افزایشیافتۀ  BDNFناشی از تمرین
ورزشی و بازی در محیط غنیشده در دورۀ پیش از بلوغ با اثرات قوی و ماندگاری در ساختار
هیپوکمپ همراه باشد.
درحالیکه اثرات تمرین هوازی بهطور قوی با  BDNFمرتبط است و جنبههای مختلفی از ساختار
هیپوکمپ را بهبود بخشیده است ،تمرین مقاومتی اثرات برجستهتری را بر عامل رشد شبهانسولینی-
یک ( 1)IGF-1مرکزی نشان داده است ( .)30طبق دانش ما تأثیر تمرینات ترکیبی بر مغز در دورۀ
پیش از بلوغ مشخص نیست ،اما نتایج پژوهشی فراتحلیل نشان داده است که ترکیبی از تمرین
هوازی و مقاومتی ممکن است به ویژه در بهبود شناختی مؤثر باشد ()31؛ ازاینرو تمرین ترکیبی
بهکاررفته در مطالعۀ حاضر احتماالً نقش مهمی در افزایش معنادار پروتئین  BDNFو تغییرات
سلولی بعدی داشته است .ویژگی این رویکرد تمرینی ،بهبود عملکرد هوازی در کنار افزایش آمادگی
اسکلتی-عضالنی است .رفتار حرکتی انسان به میزان بسیاری سازگارپذیر است و میتواند در پاسخ
به تجربههای حرکتی مختلف شامل تمرین مقاومتی و استقامتی تعدیل شود .افزایش نورژنز و
آنژیوژنز ناشی از تمرینات هوازی در کنار پیشرفت قدرت ناشی از فعالسازی واحدهای حرکتی و
میلینسازی ،بخش مهمی از سازگاری مرتبط با این نوع تمرین را تشکیل میدهد و میتواند اثرات
مضاعفی در مقایسه با انجامدادن تمرینات مجزا ایجاد کند .رفتارهای حرکتی کسبشده ،همچنین
در غیاب تمرین مستمر تداوم دارند که نشان میدهد تجربۀ حرکتی بهنحوی بهطور مداوم در
سیستم عصبی مرکزی رمزگذاری میشود .همچنین افزایش تعداد سلولها در ناحیۀ  DGهیپوکمپ
بهطور غیرمستقیم میتواند با تکثیر سلولها و افزایش نوروژنز ناشی از تمرین ورزشی مرتبط باشد
( .)32عالوهبر نوع فعالیت ورزشی ،تأثیر وابسته به شدت در بیان عوامل رشدی و نوروژنز در
مطالعات حیوانی گزارش شده است ( .)33در مطالعهای روی موشهای نوجوان ،تمرینات با شدت
کم تا متوسط که با بهوسیلۀ نوارگردان تعیین شد ،تأثیر قویتری در مقایسه با تمرین با شدت زیاد
در مدت زمان یکسان داشتند ( .)34شواهد متناقضی در این باره بهویژه در آزمودنیهای مسن وجود
دارد ،اما بهنظر میرسد استرس ناشی از تمرینات شدید اجباری اثرات منفی بر مغز ایجاد کرده است.
در این زمینه مطالعات حیوانی بسیاری نشان دادهاند که کورتیکواسترون (هورمون استرسی در
جوندگان) سطوح  BDNFهیپوکمپ را کاهش میدهد ( .)35استرس معتدل در پروتکل تمرین
ترکیبی حاضر احتماالً به اثرات مثبت مشاهدهشده منجر شده است.

1. Insulin-Like Growth Factor-1

رستمي :تأثير يک دوره تمرين ترکيبي و بازي در محيط غنيشده...

217

از سوی دیگر ،محیط غنی ممکن است فضای آزاد چالشی را برای حیوانات فراهم کند تا در فضایی
مشابه با زمین بازی مجهز فعالیت کنند ( .)36در دورۀ پیش از بلوغ و نوجوانی ،موشهای صحرایی
تقریبا یک ساعت از چرخۀ  24ساعت شبانهروزی را به بازیکردن اختصاص میدهند .بهنظر میرسد
تجربۀ لذت و سرگرمی حیوانات را به انجامدادن رفتارهایی مانند بازی ،بیشتر سوق میدهد (.)37
شواهد تجربی درحالرشدی وجود دارد که براساس آنها بازیکردن در موشهای صحرایی نقش
مهمی در توسعۀ عصبی ایفا میکند .بازیکردن بیان  BDNFآمیگدال و قشر فرونتال در موشهای
نوجوان را افزایش میدهد ( .)38بهمنظور فراهمکردن بازی فعال در این مطالعه ،حیوانات بهصورت
گروهی در قفس بزرگی قرار گرفتند و از تونل ،االکلنگ ،اشیایی با اشکال مختلف شامل توپ و
مکعب و همچنین حلقههای باالرونده استفاده شد که احتماالً موجب تحریک فرایندهای توجه ،حس
کنجکاوی و رفتار اکتشافی حیوانات شده است .همچنین چرخگردان و نردبان برای انجامدادن
فعالیتبدنی داوطلبانه در دسترس بودند .بهنظر میرسد بازی همراه با انجامدادن فعالیتهای
مقاومتی (باالرفتن از نردبان) و هوازی (دویدن روی چرخگردان) در افزایش سطوح  BDNFو تعداد
سلولها در نواحی  DGو  CA1در هیپوکمپ مؤثر بوده است .فعالیت بدنی بهعنوان جزء ضروری
محیطهای غنیشده معرفی شده است .در مطالعهای گزارش شد که سطوح  ،BDNFتکثیر و بقای
سلولها تنها در محیط غنی همراه با چرخگردان افزایش داشت و پیشنهاد شده است که فعالیت
بدنی عامل مهمی در افزایش  BDNFو نوروژنز هیپوکمپ است ()39؛ بااینحال نقش تحریکات
حسی و شناختی را نمیتوان نادیده گرفت .جالب توجه است که در پژوهش حاضر تعداد سلولها در
ناحیۀ  CA1هیپوکمپ در موشهای گروه غنی در مقایسه با سایر گروهها بهطور معناداری بیشتر
بود .همچنین موشهای تمرینکرده در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری را در تعداد سلولها
در این ناحیه نشان ندادند .این یافته میتواند با نقش ناحیۀ  CA1هیپوکمپ در تقویت طوالنیمدت
مرتبط باشد که بهعنوان یکی از سازوکارهای مهم سلولی در تقویت سیناپسها و شکلگیری حافظه
مطرح شده است .مرحلۀ مهم بهمنظور تثبیت تغییرات طوالنیمدت کارایی سیناپسی ،سنتز
پروتئینهای جدید از  mRNAموجود یا بهدنبال فعالسازی عوامل رونویسی از قبیل  1CREBاست
که از طریق مکانیسمهای درونسلولی بهواسطۀ پیامرسانی کینازها صورت میگیرد .این امر تغییرات
موفورلوژیک موضعی در ارتباطات سیناپسی ازجمله در سطح انشعابات دندریتی را بهدنبال دارد که
موجب ثبیت تغییرات در کارایی سیناپسی میشود .عوامل نوروتروفیک ازجمله  BDNFبهشدت در
بیان و ثبیت کارایی سیناپسی درگیر میشوند ( .)15بهنظر میرسد محیط غنی طراحیشده در
پژوهش حاضر موقعیتهایی را برای بازی ،فعالیتهای بدنی و یادگیری حیوانات فراهم کرده است و
1. Ca 2+ /Calmodulin-Dependent Protein Kinase II

218

فيزيولوژي ورزشي ،دوره  ،13شماره ، 49بهار 1400

به اثرات مفید و ماندگار بر ساختار هیپوکمپ منجر شده است .درمجموع بیشتر پژوهشهای
انجامشده در زمینۀ ساختار و عملکرد مغز در دورۀ کودکی و نوجوانی با تمرکز بر فعالیتهای ورزشی
هوازی انجام شدهاند .اطالعات محدودی دربارۀ تأثیر تمرینات مقاومتی موجود است که تاحدودی
ممکن است به باور نادرست دربارۀ ایمننبودن این نوع مداخالت در دورۀ کودکی مربوط باشد .از
سویی مطالعات محدود طولی انجامشده در نمونههای انسانی و حیوانی ،فعالیت بدنی در دورههای
ابتدایی زندگی را به عنوان رویکرد محافظتی معرفی کردهاند و بهبود عملکردهای شناختی را در
دورههای بعدی زندگی نشان دادهاند؛ بااینحال اطالعات اندکی دربارۀ سازوکارهای سلولی-مولکولی
اثرگذار وجود دارد .ازآنجاکه انجامدادن مطالعات انسانی طولی بهدلیل فرایند طوالنی پژوهش و
بهکاربردن روشهای تهاجمی ممکن است دشوار و غیرعملی باشد ،انجامدادن پژوهشهای حیوانی
طولی در این زمینه میتواند راهگشا باشد .در این زمینه بهکارگیری مداخالت مؤثر در دورۀ رشدی
اهمیت دارد .با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،ارزیابیهای بیشتر سلولی-مولکولی در ارتباط با
تمرینات ترکیبی شامل فعالیتهای ورزشی هوازی و مقاومتی روی ساختارهای مهم مغزی شامل
هیپوکمپ پیشنهاد میشود .از سوی دیگر ،با توجه به اینکه مهمترین انگیزه و دلیل شرکت کودکان
در فعالیتهای بدنی تفریحکردن است ،انجامدادن بازیهای جسمانی فعال ممکن است مداخلۀ
مؤثری در بهبود ساختار و عملکرد مغز در طول عمر باشد که کمتر به آن توجه شده و ارزیابی شده
است.
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