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Abstract
Alzheimer's disease is the most common form of dementia and amyloid peptides play a
prominent role in its pathogenesis. Recently, regular exercise has been considered as one
of the most important non-pharmacological mechanisms in contrast with Alzheimer's
disease. The aim of this study was to investigate the effect of four weeks' aerobic
exercise on gene expression of Glial cell_drived neurotrophic factor and tumor necrosis
factor in rat’s hippocampus with Alzheimer's disease induced by Amyloid beta. 56 8weeks-old male rats with mean±SD weight of 190±20 g was randomly divided into four
groups: training group. Amyloid beta + training group, Amyloid beta group and control
group. Amyloid beta1-42injected into the hippocampus by Hamilton syringe. Seven days
after surgery, rats of each groups were subjected to behavioral testing. Real-Time PCR
were used for the measurement of gene expression of Glial cell_drived neurotrophic
factor and TNF-α. There is a significant difference between the groups. GDNF Gene
expression level in training group was higher and in the Amyloid beta-42 induction
group was lower (P<0.001). There is a significant difference between the groups. TNF-α
Gene expression level in training group was lower and in the Amyloid beta1-42
induction group was higher (P<0.001). Moreover, spatial learning and memory were
significantly better in the exercise + Amyloid beta than Amyloid beta group (p<0.01). It
seems that aerobic exercise can have significant role in improving spatial memory,
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learning and also increasing gene expression of Glial cell_drived neurotrophic factor and
reduce inflammation in hippocampus that can help to improve memory and learning.

Key words: Alzheimer's Disease, Aerobic Exercise, Glial Cell_Drived Neurotrophic
Factor, Inflammation.

Extended Abstract
Background and Purpose
Alzheimer's disease (AD) is one of the most common and devastating agerelated neurodegenerative diseases. This disease is characterized by massive
neuronal loss, cognitive dysfunction, and memory loss. The pathology in AD is
well known. Amyloid Beta (Aβ) and tau depositions are the main pathological
features. Aβ is associated with impaired learning and memory. Aβ deposition
stimulates a local immune response. Neurotrophic factors may play a role in the
exercise-induced neuroprotective effects. Glial cell line-derived neurotrophic
factor is the most potent survival factor identified for motor neurons. Recent
studies have shown that Aβ decreases trophic factors expression. On the other
hand, it has been shown that Aβ clearance in AD increases the expression of
neurotrophic factors, thereby maintaining neuron survival. Previously, it was
demonstrated that chronic stimulation of the immune response induced proinflammatory cytokines IL-1β and TNF-α, which contributed to
neurodegeneration. The aim of this study was to investigate the effect of 4-week
aerobic exercise on gene expression of glial cell-derived neurotrophic (GDNF)
and tumor necrosis factors in the hippocampus of rats with AD induced by Aβ142.

Methods
Totally, 56 8-week-old male rats with a mean±SD weight of 190±20 g were
randomly divided into four groups including training group, Aβ + training
group, Aβ group and control group. Aβ1-42 was injected into the hippocampus
using a Hamilton syringe.
Morris's water maze test was used to test spatial memory. Next, 24 hours after
the last training session, the animals' spatial memory was assessed using the
Prob test. To examine the animal's sensorimotor coordination and motivation,
the visible plate test was applied after reviewing the probe test.
Seven days after Aβ induction, rats in each group were subjected to behavioral
and exercise tests. Forty-eight hours after the last training session, after
anesthesia with ether, the animals' heads were severed with a guillotine, and the
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entire brain was rapidly removed from the skull. Then the hippocampus was
immediately removed from the brain.
Real-time PCR was used to measure the gene expression of GDNF and TNF-α.
Data were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey’s
post-hoc comparison to test for differences between groups. P values ≤ 0.05
were considered statistically significant.
Training protocol

Week 1
5 days in a week
Every day 2 sets of
15 minutes at a
speed of 10 meters
per minute
5 minutes rest
between each set

Table1-Aerobic exercise protocol
Week 2
Week 3
5 days a week
5 days in a week
Every day 2 sets of
Every day 3 sets of
15 minutes at a
15 minutes at 15 m
speed of 10 meters
/ min
per minute
5 minutes rest
5 minutes rest
between each set
between each set

Week 4
5 days in a week
Every day 4 sets of
15 minutes at 15 m
/ min
5 minutes rest
between each set

Results
Cognitive result
The results of the one-way ANOVA indicated that there was a significant
difference between the elapsed time and finding the platform in different groups
on the second, third and fourth day. The time to find the platform was
significantly longer in the Aβ+training and Aβ groups on the second to fourth
day than in the other groups (p≤0.05). In addition, the Aβ + training group had
less time to find the platform on the second to the fourth day than the Aβ (p≤0 /
001). The results of the one-way ANOVA demonstrated that there was no
significant difference between the training group and control group on the time
for finding the platform (p˃0.05).

Gene expression Results
There was a significant difference between the groups. In the present study,
GDNF gene expression was significantly different in the training and AD+
training groups compared with the AD group. The GDNF gene expression level
in the training group was higher, and it was lower in the Aβ-42 induction group
(P<0.001). TNF-α gene expression level in the training group was lower and in
Aβ 1-42 induction group was higher (P<0.001). TNF-α gene expression level in
the training group was significantly lower than that in the AD group. TNF-α
gene expression was significantly different in AD + training group compared
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with the AD group. TNF-α gene was lower in the AD + training group than in
the AD group. Moreover, spatial learning and memory were significantly better
in the Aβ + training group than in the Aβ one (p<0.01).

Conclusion
There is evidence that increased inflammation in AD reduces trophic factor
expression. Recent studies have shown that exercise can alter the expression of
proinflammatory cytokines. In the current study, the expression level of TNF-α
gene was significantly decreased in the training group compared with the AD
group, indicating the anti-inflammatory effects of exercise. Furthermore, GDNF
gene expression was significantly higher in the training and AD+ training groups
compared with the AD group.
It seems that aerobic exercise may play a significant role in improving spatial
memory and learning, increases gene expression of GDNF and reduces
inflammation in the hippocampus, which may help improve memory and
learning.
Keywords: Alzheimer's disease, aerobic exercise, Glial cell-derived
neurotrophic factor, Inflammation
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فيزيولوژي ورزشي
مقالة پژوهشي

تأثیر چهار هفته تمرین هوازی بر بیان ژن فاکتور تغذیهای مشتقشده از سلولهای
گلیال TNF-α ،و عوامل شناختی در هیپوکمپ رتهای مبتال به بیماری آلزایمر القاشده
با آمیلویید بتا

1

4
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چکیده
بيماری آلزايمر شايعترين شکل زوال عقل است که پپتيدهای آميلوئيد بتا نقش برجستهای در بيماریزايي آن ايفا
ميکنند .در سالهای اخير ورزش منظم بهعنوان يکي از سازوکارهای غيردارويي مهم برای مقابله با بيماری آلزايمر
مطرح شده است .مطالعة حاضر با هدف بررسي تأثير چهار هفته تمرين هوازی بر بيان ژن  TNF-α ،GDNFو عوامل
شناختي در رتهای مبتال به آلزايمر القاشده با آميلوييد بتا انجام شد 65 .سر رت نر ويستار هشتهفتهای با ميانگين
وزن  192 ± 22گرم بهطور تصادفي به چهار گروه تقسيم شدند :گروه ورزش ،گروه آميلوييدبتا  +ورزش ،گروه
آميلوييدبتا و گروه کنترل .آميلوييدبتا با استفاده از سرنگ هميلتون به درون هيپوکمپ تزريق شد و هفت روز بعد از
توسعة بيماری آلزايمر در رتهای هرگروه آزمون رفتاری و تمرين از آنها گرفته شد .برای اندازهگيری بيان ژن
 GDNFو  TNF-αاز روش کمّي  Real time-PCRاستفاده شد .براساس مقايسة سطوح بيان ژن در چهار گروه
مطالعهشده مشخص شد که بيان ژن  GDNFدر بين گروههای پژوهش تفاوت معناداری داشت؛ بهطوریکه ژن
 GDNFدر گروه تمرين بيشترين و درگروه آميلوييدبتا کمترين سطح بيان را داشت ( .)P < 0.001همچنين بيان ژن
عامل تومور نکروز آلفا ( )TNF-αدر بين گروههای پژوهش تفاوت معناداری داشت؛ بهطوریکه ژن  TNF-αدر گروه
آميلوئيد بتا بيشترين و در گروه تمرين کمترين سطح بيان را داشت ( .)P < 0.001بهعالوه يادگيری و حافظة فضايي
در گروه ورزش بهطور معناداری از گروه آلزايمری شده بهتر بود ( .)P < 0.001بهنظر ميرسد تمرين هوازی ميتواند
نقش بسزايي در بهبود يادگيری و همچنين افزايش بيان ژن  GDNFو کاهش التهاب از سلولهای گليال داشته باشد -
که درنهايت به بهترشدن حافظه و يادگيری کمک ميکند.
واژگان کلیدی :آلزايمر ،فعاليت ورزشي ،فاکتور تغذيهای مشتقشده از سلولهای گليال ،التهاب.
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مقدمه
بيماری آلزايمر ) (ADيک اختالل تخريب نوروني تدريجي است که با مشخصههای ازدسترفتن
حافظه و مشکالت شناختي توصيف ميشود .بيماری آلزايمر شايعترين شکل زوال عقل است که
باعث اختالالت شناختي در بين  33تا  44درصد از جمعيت افراد مسن ميشود .عوامل پاتولوژی
بيماری آلزايمر عبارتاند از :پالکهای آميلوييدی بتا ،2تانگلهای تار عصبي 3که درنهايت به مرگ
سلولهای عصبي منجر ميشود Aβ .توسط پروتئين پيشساز آميلوييد (APP) 4ساخته ميشود ()1
و در سيستم عصبي مرکزی به شکل پالک درميآيد و باعث پاسخ التهابي ميشود ( .)2کانيهام)3( 6
نشان داده است که تکرار اين التهاب سيستمي باعث التهاب نوروني و درنهايت مرگ سلول عصبي
ميشود .چندين مطالعه نشان داده اند که اين التهاب ممکن است بر عوامل پاتولوژی بيماری آلزايمر
نقش داشته باشند .شواهد زيادی وجود دارد که نشان ميدهد التهاب ميتواند در توسعة بيماری
آلزايمر نقش داشته باشد .سطوح سرمي باالی عوامل التهابي مانند  TNF-α5و  IL-6به التهاب
هيپوکمپي بزرگتر و شناخت ضعيفتر در جوندگان و مادة خاکستری کمتر در انسانها منجر
ميشوند ( .)4مشخص شده است که کاهش بيان  TNF-αباعث کاهش التهاب محيطي و هيپوکمپي
در جوندگان ميشود ( .)5نشان داده شده است که  TNF-αهمراه با اينترفرون گاما باعث افزايش
بيان بتا سکرتاز ميشود؛ هرچند ديده شده است که  TNF-αو  IL-1βگسستگي  APPناشي از گاما
سکرتاز را فعال ميکنند .همچنين مشخص شده است که مقادير زياد  TNF-αسرمي با کاهش حجم
هيپوکمپ افراد مبتال به سرطان پستان در ارتباط است ()5؛ بنابراين ،مقادير زياد  TNF-αمحيطي و
مرکزی ميتوانند يک عمل مضر و مخرب در تخريب سلولهای عصبي قلمداد شوند.
التهاب  ،CNSسيگنالينگ نوروني انسولين و اختالل عصبي در بيماری آلزايمر ممکن است
فرايندهای التهابي سيستميک بعدی را ايجاد کند ( .)3،8التهاب عصبي نقش مهمي در بيماری
آلزايمر و نيز در افسردگي دارد .بيماری آلزايمر اغلب با عالئم افسردگي ،اضطراب ،تحريکپذيری و
بيثباتي خلقي همراه است .درنهايت اين امر ميتواند بروز عالئم باليني بيماری آلزايمر را تسريع کند
(.)9 ،12
1

1. Alzheimer’s Disease
2. Beta amyloid Plaque
3. Neurofibrillary Tangles
4. Amyloid Precursor Protein
5. Cunningham
6. Tumor Necrosis Factor Alpha
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اختالالت شناختي و دمانس اثرهای مخرب اجتماعي ،اقتصادی و انساني بهجا ميگذارند .هيچ
مطالعهای تاکنون نتوانسته است يک سازوکار قطعي برای درمان بيماری آلزايمر ارائه دهد ،اما
چندين روش برای کندکردن سير پيشرفت بيماری ارائه شده است .دارودرماني و ورزش از مهمترين
مداخالت توصيهشده برای درمان  ADو متوقفکردن روند پيشرفت اين بيماری هستند؛ با وجوداين،
هيچ شواهدی وجود ندارد که مدت زمان درماني مناسب و پيشرفت  ADرا پس از قطع دارو
مشخص کند .هزينة زياد دارودرماني نيز هميشه بهعنوان يک چالش مطرح شده است .از طرف
ديگر ،مطالعات جديد نشان ميدهند که مداخالت ورزشي باعث بهبود عملکردهای شناختي ،افزايش
فعاليت مغزی و کاهش عالئم روانشناختي ميشوند .سازوکارهای ورزش که به بهبود شناخت منجر
ميشوند ،پيچيده و نامشخصاند که اين مکانيسمها شامل افزايش حجم خون و عروقزايي ،کاهش
گونههای استرس اکسايشي ،کاهش بار  Aβو فسفوريالسيون پروتئين تاو ،1تعديل در سيستم
کولينرژيک و بيان نروتروفيک فاکتورها ميشوند ( .)11فعاليت ورزشي يکي از کمهزينهترين و
مؤثرترين روشهای غيردارويي است که خطر ابتال به  ADو همچنين پيشرفت بيماری را کاهش
ميدهد ( .)12فعاليت ورزشي منظم نقش حفاظت نوروني دارد و بر شناخت ،حجم مغز و فعاليت
شبکة عصبي در مطالعات کنترلشده بر افراد مسن که از لحاظ ادراکي سالم هستند و همچنين بر
بزرگساالن مبتال به اختالل حافظه مؤثرند ( .)13عالوهبراين ،فعاليت ورزشي با کاهش خطر اختالل
ادراکي و زوال عقل همراه است ( .)14تزريق  Aβ1-42به درون هيپوکمپ موش و رت بهعنوان يک
مدل حيواني م ناسب برای القای بيماری آلزايمر است که پالکهای مرتبط با کاهش حافظة مداوم و
درخور توجهي را ايجاد ميکند ( .)16در پژوهشهای بسيار اندکي به بررسي تأثير فعاليت ورزشي بر
عوامل التهابي در بيماری آلزايمر پرداخته شده است.
2
يکي از مکانيسمهای فعاليت ورزشي که به بهبود عملکرد مغز منجر ميشود ،عوامل تغذيهای عصب
است .عوامل تغذيهای نورون نقش مهمي در زندهماندن نورونهايي دارند که تحتتأثير فرايندهای
تخريب نوروني قرار ميگيرند .عوامل نوروترفيک از مرگ سلول جلوگيری ميکنند ،از تکثير و بلوغ
عصبي حمايت ميکنند و رشد و عملکرد نورونهای آسيبديده را افزايش ميدهند (GDNF .)15
يکي از نروتروفيک فاکتورهای قوی نورونهای مغز مياني است که باعث افزايش بقای نوروني و
نورونزايي ميشود .پيشنهاد شده است که  GDNFميتواند نقش ضدالتهابي و ضدسميت نوروني
داشته باشد ( .)13گزارش شده است که افزايش بيان  GDNFدر عضلة اسکلتي به افزايش
شاخههای آکسوني 3و همچنين افزايش سايز واحد حرکتي منجر ميشود ( .)18مشاهده شده است
1. Tau Proteins
2. Neurotrophic Factors
3. Axonal Branching
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که ميزان  GDNFدر هيپوکمپ و مغز مياني افراد مبتال به آلزايمر کاهش مييابد که اين کاهش با
التهاب عصبي و مرگ نوروني همراه است ( .)19همچنين نشان داده شده است که  GDNFباعث
کاهش عوامل التهابي ازجمله  TNF-aو  IL-1bميشود که به کاهش آپوپتوز منجر ميشود و
درنهايت باعث بقای سلولي نورونهای عصبي ميشود .مطالعات نشان دادهاند که اجرای فعاليت
ورزشي منظم سبب بهبود و افزايش ميزان  GDNFدر بيماران مبتال به پارکينسون ( ،)22بيماران
مبتال به آلزايمر ( )21و افراد سالم ميشود؛ برای نمونه ،پاالز 1و همکاران ( )22نشان دادند پنج
هفته تمرين روی تردميل کمبود دوپامينرژيک را کاهش ميدهد ،بايوسنتز  BDNFو  GDNFرا
افزايش ميدهد و سبب کاهش التهاب مغزی موشهای مبتال به پارکينسون ميشود .همچنين
افضلپور و همکاران ( )22در مطالعهای به مقايسة دو نوع تمرين تداومي ( 58درصد حداکثر
اکسيژن مصرفي) و تناوبي شديد ( 96تا  122درصد حداکثر اکسيژن مصرفي) بهمدت شش هفته
(شش روز در هفته) بر عوامل نروتروفيک ( BDNFو  )GDNFمغز رتهای سالم سهماهه پرداختند.
آنها نشان دادند تمرينهای تناوبي شديد و تناوبي هر دو در مقايسه با بيتمريني سبب افزايش
معنادار عوامل نروتروفيک يادشده در مغز رت ميشوند؛ هر چند ميزان تأثير تمرين تناوبي شديد در
مقايسه با تمرين تداومي بيشتر باشد .در سوی مقابل ،بهتازگي مطالعهای نشان داد که هيپوکسي
نورموباريک حاد بر افزايش  BDNFو  GDNFناشي از فعاليت ورزشي اختياری مردان جوان سالم
تأثير ندارد ( .)23بهطورکلي تغيير در سطوح نروتروفيکها بهخاطر افزايش سن ،سابقة ژنتيکي و
عوامل ديگر در بيماریهای تخريب نوروني گزارش شده است .با توجه به خاصيت تغذيهای و
محافظتي عوامل تغذيهای عصب از جمله  GDNFو کمک به بهبود عملکرد سيستم عصبي مرکزی
از جمله بهبود حافظه و يادگيری توسط اين عوامل و نيز با توجه به کمبود مطالعات در زمينة تأثير
ورزش و فعاليت بدني بر  GDNFدر بيماریهای تخريب نوروني ازجمله آلزايمر ،ضرورت بررسي
تأثير تمرين هوازی بر بيان ژن نروتروفين  GDNFدر هيپوکمپ رتهای آلزايمریشده احساس
ميشود؛ بنابراين ،با توجه به مسئلة مطرحشده ،هدف از انجامدادن پژوهش حاضر بررسي اثر چهار
هفته تمرين هوازی بر بيان ژن نروتروفين  GDNFو  TNF-aدر هيپوکمپ و عوامل شناختي رتهای
نر نژاد ويستار بود.

1. Palasz
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تجربي (مورد-شاهدی) است که به شيوة آزمايشگاهي انجام شده است.
آزمودنيهای اين پژوهش  65سر رت نر ويستار هشتهفتهای با ميانگين وزن  192 ± 22گرم بودند
که از انستيتو پاستور تهيه شدند .رتها در دمای محيطي  22 ± 3درجة سانتيگراد و رطوبت 46
درصد در حيوانخانة دانشگاه تربيت مدرس نگهداری شدند؛ بهطوریکه در دسترسي به آب و غذای
استاندارد محدوديتي نداشته باشند .بعد از يک هفته آشناسازی رتها با محيط نگهداری ،آنها
بهطور تصادفي ساده به چهار گروه تقسيم شدند :گروه ورزش ،گروه ورزش  +آلزايمر ،گروه آلزايمر و
گروه کنترل .تمامي رتها بهمنظور آشناسازی با نوار گردان بهمدت يک هفته (با سرعت  12متر بر
دقيقه و پنج روز در هفته) درمعرض آن قرار گرفتند .پروتکل تمرين هوازی به اين صورت بود که
رتها روی نوار گردان با شيب صفر درجه و پنج روز در هفته بهمدت چهار هفته به تمرين
پرداختند .دليل انتخاب اين پروتکل ورزشي اين بود که در بسياری از مطالعات انجامشده روی
حيوانات از مدل  ADاستفاده شده است و سازگاریهای ورزشي و همچنين بهبود در عملکرد
شناختي بهدنبال آن گزارش شده است ( .)24سرعت نوار گردان در هفتههای اول و دوم تمرين12 ،
متر بر دقيقه بود که بهصورت تناوبي در دو نوبت  16دقيقهای با وقفة پنجدقيقهای بين آن (بهمنظور
جلوگيری از خستگي عضالني در رتها) اجرا شد .در هفتة سوم ،سرعت به  16متر بر دقيقه افزايش
يافت که در سه نوبت  16دقيقهای با دو وقفة پنجدقيقهای بين آنها انجام شد .در هفتة چهارم،
رتها با سرعت  16متر بر دقيقه در چهار نوبت  16دقيقهای با سه وقفة پنجدقيقهای بين آنها به
فعاليت پرداختند  .رتهای گروههای تمريني در تمام جلسات تمريني پايش شدند و با استفاده از
يک شوک الکتريکي ضعيف (شدت  2/6ميليآمپر) که در حيوان ايجاد استرس زيادی نميکرد و
دستکاری با يک اسفنج ،به ادامة دويدن تشويق شدند.

تغذيهاي ...

قاسمي :تأثير چهار هفته تمرين هوازي بر بيان ژن فاکتور

هفتة اول
Week 1
 5روز در هفته
5 days/week
هر روز  2ست 15
دقيقهای با سرعت10
متر بر دقيقه
2 times* 15 min
10 meter/min
 5دقيقه استراحت بين هر
ست
5 min Rest

جدول  -3پروتکل تمرين هوازي
Table 1-Aerobic exercise protocol
هفتة سوم
هفتة دوم
Week 3
Week 2
 5روز در هفته
 5روز در هفته
5 days/week
5 days/week
هر روز  3ست 15
هر روز  2ست 15
دقيقهای با سرعت15
دقيقهای با سرعت10
متر بر دقيقه
متر بر دقيقه
3 times* 15 min
2 times* 15 min
15 meter/min
10 meter/min
 5دقيقه استراحت بين هر  5دقيقه استراحت بين هر
ست
ست
5 min Rest
5 min Rest
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هفتة چهارم
Week 4
 5روز در هفته
5 days/week
هر روز  4ست 15
دقيقهای با سرعت15
متر بر دقيقه
4 times* 15 min
15 meter/min
 5دقيقه استراحت بين هر
ست
5 min Rest

بهمنظور آمادهسازی آميلوييد بتا ،پپتايد  (Abca, USA) Aβ1-42در محلول بافر  DMSOسه درصد
) (Sigma, Aldrich, USAبا غلظت پنج ميکروگرم بر ميکرو ليتر حل شد و سپس در مقادير 32
ميکرو ليتر به ازای هر ويال تقسيم شد و در دمای  -82درجه سانتيگراد نگهداری شد .محلول
آميلوييد بتا بهمدت هفت روز در دمای  33درجة سانتيگراد انکوبه شد تا آميلوييد بتا به شکل
فيبريل درآيد (.)26
مالحظات اخالقي
از نظر اخالقي اين پژوهش به تأييد پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي رسيده است و دارای کد
اخالق به شمارة  5442است برای القای آلزايمر به مغز رتها ،حيوانات با تزريق درونصفاقي کتامين
( 122ميليگرم/کيلوگرم) و زايالزين ( 26ميليگرم/کيلوگرم) بيهوش شدند .سپس سر حيوانات در
دستگاه استريوتاکس ثابت شد و با ايجاد شکاف طولي در بخش خلفي جمجمه ،براساس اطلس
پاکسينوس و واتسون ،)25( 1حفرههايي در موقعيت  3/8عقب برگما ) 2/2 ،(APميليمتر در دو
طرف شکاف طولي و  2/3ميليمتر پايينتر از سطح جمجمه ايجاد شد و  Aβ1-42با استفاده از
سرنگ هميلتون به درون هيپوکمپ تزريق شد (هر طرف يک ميکروليتر) .برای اطمينان از محل
درست تزريق در مغز ،ابتدا به دو حيوان خارج از مطالعه جوهر تزريق شد و پس از کشتار محل
1. Paxinos & Watson
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تزريق بررسي شد .هفت روز بعد از جراحي (برای تأييد آلزايمریشدن) و توسعة بيماری آلزايمر
( )23رتهای هر گروه تحت آزمون رفتاری و تمرين هوازی قرار گرفتند.

شکل  - 3برش کرونال بافت مغز براي اطمينان از صحت محل تزريق
(پيکانها نشاندهندة مسير عبور سوزن در مغز هستند .نوك سوزن درست در باالي ناحية  CA1قرار
گرفته است).
Figure 1 - Coronal incision of brain tissue to ensure the accuracy of the injection
site
(Arrows indicate the passage of the needle in the brain. The tip of the needle is
)located just above the CA1 region.

چهلوهشت ساعت پس از آخرين جلسة تمريني ،پس از بيهوشي با اتر ،سر حيوان بهوسيلة دستگاه
گيوتين جدا شد و مغز کامل بهسرعت از جمجمه بيرون آورده شد .سپس بالفاصله هيپوکمپ روی
يخ از مغز استخراج شد .هيپوکمپ برای سنجش  Real Time-PCRدر واکنشگر تريزول قرار داده
شد و تا زمان استفاده در دمای  -82درجة سانتيگراد ذخيره شد.
حدود  62ميليگرم از بافت هيپوکمپ راست با روش هاونکوبي پودر شد و برای استخراج total
 RNAدر يک ميليليتر  Isol RNA-Lysis reagentهموژن شد .بهمنظور برداشتن اجزای پروتئيني،
محصول حاصل در چهار درجة سانتيگراد بهمدت  12دقيقه ،با  12222دور بر دقيقه سانتريفيوژ شد.
سوپرناتانت برداشته شد و بهمدت پنج دقيقه در دمای اتاق ( 16تا  26درجة سانتيگراد) نگهداری
شد .سپس با نسبت يک به پنج ،کلروفرم با  Isolاوليه مخلوط شد و بهمدت  16ثانيه بهشدت تکان
داده شد .محصول بهمدت دو تا سه دقيقه در دمای اتاق نگهداری شد .سپس ميکروتيوب در دمای
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چهار درجة سانتيگراد ،بهمدت  16دقيقه ،با  12222دور بر دقيقه سانتريفيوژ شد و بخشهای معدني
و آبي از هم جدا شدند .بخش محتوی  RNAبرداشته شد و با نسبت يک به  2/6با ايزوپروپانول
مخلوط شد و بهمدت  12دقيقه در دمای اتاق رها شد و سپس در چهار درجة سانتيگراد ،بهمدت
 12دقيقه ،با  12222دور بر دقيقه سانتريفيوژ شد .پليت حاوی  RNAدر اتانول شستوشو شد و در
 22ميکروليتر آب  RNase-Freeحل شد .تمام مراحل استخراج زير هود و با مواد و وسائل کامالً
استريل انجام گرفت .غلظت  RNAبا استفاده از دستگاه نانو دراپ سنجيده شد و نسبت  252به
 282بين  1/8- 2/1بهعنوان تخليص مطلوب تعريف شد .بهمنظور اطمينان بيشتر از صحت تخليص
 ،RNAتعدادی از  RNAsتخليصشده بهطور تصادفي روی ژل آگارز  1/6درصد الکتروفورز شدند.
سنتز  cDNAبهوسيلة  high-capacity cDNA reverse transcription kitو مطابق با دستورالعمل
آن انجام شد .تمام مراحل انجامشدن کار روی يخ ،زير هود و با استفاده از وسايل RNase free
صورت گرفت .برای اندازهگيری بيان ژن  GDNFو  TNF-αبا استفاده از پروتکل ليواک و همکارن
( ،)23روش کمّي  Real time-PCRدر ابتدای کار ميزان غلظت بهينة  cDNAو همچنين پرايمرهای
مربوط به هر ژن با استفاده از آزمايش سريال غلظت برای هرکدام بهطور جداگانه مشخص شد؛
بهطوریکه کمترين ميزان دايمر و بهترين  Ctمشاهده شود Real time-PCR .با استفاده از RealQ
 Plus 2x Master Mix Greenشرکت  AMPLIQONو با استفاده از غلظت  ng 250از  cDNAانجام
گرفت .برنامة  Real time-PCRشامل واسرشت اوليه در دمای  96درجة سانتيگراد بهمدت12
دقيقه و واسرشت در هر سيکل  PCRدر دمای  96درجة سانتيگراد بهمدت  16ثانيه بود .با توجه
به دمای انلينگ پرايمرها هر سيکل بهمدت  32ثانيه ( 42سيکل) درنظر گرفته شد .از ژن
گليسرآلدهيد سه-فسفات دهيدروژناز ( )GAPDHبهعنوان ژن کنترل استفاده شد و ميزان بيان ژن
مدنظر با فرمول 2-ΔΔCTمحاسبه شد ( )23 ،28و دادههای بيان ژن با استفاده از از نرمافزار
 GraphPad PRISM 6بررسي و تحليل شدند.
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 توالي پرايمرهاي مطالعهشده در پژوهش-1 جدول
Table 2- Sequence of primers studied in the study
Gene

Forward/Reverse

Primer (5’

3’)

Accession
Number

F
GCCTCAGCCGAAACTACAAG
XM_017590630.1
R
ATAAAGCCTCCCCACAGCAT
F
AACACTCTGCGTACCAAGGA
IDE
XM_017588831.1
R
AGAAGGCTTCCACTCTGCTT
F
CTACAACGAGTTTGCCAGCC
LRP-1
XM_008765393.1
R
GTTTCCCAGTCGGTCCAGTA
F
AAGTTCAACGGCACAGTCAAGG
GAPDH
XM_017593963.1
R
CATACTCAGCACCAGCATCACC
MME: membrane metallo-endopeptidase (Neprilysin); IDE: insulin degrading enzyme;
LRP-1: low density lipoprotein receptor-related protein 1; GAPDH: glyceraldehyde-3phosphate dehydrogenase; F: forward primer; R: reverse primer
MME

IDE  نمونه نمودار منحني دماي ذوب ژن-1 شکل
(وجود يک انحنا در اين نمودار نشاندهندة دمای ذوب منحصر است که نبود آلودگي در نمونه و عملکرد اختصاصي
).پرايمرها را نشان ميدهد
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Figure 2 - Sample diagram of the melting temperature curve of IDE gene
(The presence of a curvature in this diagram indicates the unique melting temperature,
which indicates the absence of contamination in the sample and the specific performance
)of the primers.

برای ژنهای مطالعهشده در نمونههای بررسيشده ،کارايي واکنش تکثير بيان ژني با استفاده از
نرمافزار  LinRegPCR al et Ruijter 2229تعيين شد .سپس با استفاده از برنامة اکسل ،ميزان
نسبت بيان زنجيرههای تاخورده بررسي و بر طبق فرمول فافل محاسبه شد:
)

(

(
)
برای آزمون حافظة فضايي از آزمون ماز آبي موريس استفاده شد .دستگاه رفتاری شامل يک مخزن
فلزی حلقوی با ديوارة مشکي (به قطر  1/6و ارتفاع  52سانتيمتر) بود که تا ارتفاع  32سانتيمتری
آن از آب  21 ± 2درجة سانتيگراد پر شده بود .يک سکوی مدور به قطر  12و ارتفاع 28
سانتيمتر ،حدود دو سانتيمتر زير سطح آب در مرکز يکي از ربع دايرههای ازپيشتعيينشده قرار
داده شد .آزمايشکننده ،رايانه و شکلهای راهنمای خارج از ماز در سراسر آزمايش ثابت بودند.
حرکت و رفتار حيوان بهوسيلة نرمافزار اتو ويژن  31و يک دوربين که در باالی مخزن قرار ميگرفت،
رديابي و ثبت ميشد؛ بدينترتيب مسير شنای موش در هر بار آموزش ثبت شد و مدت زماني که
طول کشيد تا حيوان سکوی پلکسي گالس (سکوی پنهان) را پيدا کند و مدت زماني که حيوان در
ربع دايرة هدف گذراند ،اندازهگيری شدند.
روش آموزش ماز آبي موريس برای بررسي يادگيری و حافظة فضايي بدينصورت بود:
الف -سازشيافتن :بهمنظور عادتکردن به ماز 24 ،ساعت قبل از آموزش ،رتها به مدت دو دقيقه
در مخزن فاقد صفحة پلکسي گالس شنا کردند.
ب -مرحلة يادگيری :در اين مرحله رتهای هر سه گروه بهمدت چهار روز متوالي و هر روز در
چهار کارآزمايي جداگانه برای يافتن سکوی پنهان که در وسط ربع سوم (جنوب شرقي) قرار داشت،
تحت آموزش قرار گرفتند .در شروع هر کارآزمايي ،ابتدا به هر رت بهمدت  16تا  22ثانيه اجازة
استقرار روی سکو داده شد تا حيوان فرصت داشته باشد با رؤيت عالئمي از قبيل پنجره ،ميز و
قفسه ،توصيفي فضايي از محيط اطراف ماز بهدست آورد .سپس حيوان بهطور تصادفي از يکي از
1. Etho Vision 7
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چهار جهت اصلي (شمال ،جنوب ،شرق و غرب) بهنحوی داخل آب رها شد که سر حيوان بهسمت
ديوارة حوضچه قرار بگيرد .در اين حالت حيوان شنا ميکرد تا سکوی پنهان زير آب را پيدا کند و
روی آن قرار بگيرد .درصورتيکه رت قادر به پيداکردن سکو در مدت  92ثانيه نبود ،با دست بهطرف
آن هدايت ميشد .پس از پيداکردن سکو ،به حيوان اجازه داده ميشد که بهمدت  22ثانيه روی آن
باقي بماند .مدتزمان پيداکردن سکو (تأخير در رسيدن به سکو) ،مسافت طيشده تا رسيدن به
سکو و سرعت شناکردن (مسافت طيشده تقسيم بر زمان سپریشده) در هر بار آموزش اندازهگيری
و ثبت ميشد .پس از آخرين کارآزمايي آموزش در هر روز ،حيوان از حوضچه خارج ميشد و با
حوله خشک ميشد و به قفس خود بازگردانده ميشد.
آزمون پروب( 1انتقال) :يک روز بعد از آخرين روز آموزش ،حافظة فضايي حيوانات ارزيابي شد .در
اين مرحله ،رتها در يک آزمون  92ثانيهای که در طي آن سکو از داخل آب برداشته ميشد،
ارزيابي شدند و مدت زمان صرفشده در ربع دايرة هدف که قبالً سکو در آن قرار داشت ،اندازهگيری
شد.
2
آزمون سکوی آشکار  :بهمنظور بررسي هماهنگي حسي-حرکتي و انگيزة حيوان ،پس از انجامشدن
آزمون پروب ،سکو توسط يک صفحة سفيدرنگ مرئي شد و همسطح با آب قرار گرفت تا بهصورت
واضح ديده شود .اين سکو در وسط ربع دوم (منطقة شمال شرقي) قرار داشت و هر رت در چهار
کارآزمايي بهطور تصادفي از چهار جهت اصلي به داخل آب رها شد .سپس حيوان شنا کرد تا
سکوی سفيدرنگ همسطح آب را پيدا کند و روی آن قرار بگيرد .مدت زمان پيداکردن سکو در هر
بار آزمون اندازهگيری ميشد .درصورتيکه حيوان در اين چهار کارآزمايي قادر به پيداکردن سکو در
مدت  52ثانيه نبود ،از گروه خود حذف ميشد (.)29
3
در اين پژوهش برای بررسي طبيعيبودن توزيع دادهها از آزمون کولموگروف-اسميرنوف استفاده
شد .همچنين ،آزمون لوين 4برای بررسي برابری واريانسها در گروهها بهکار رفت .بهمنظور تحليل
دادهها از تحليل واريانس يکطرفه (آنوا) و در صورت نياز از آزمون تعقيبي توکي استفاده شد .سطح
معنيداری کوچکتر از  2/26بهعنوان معناداری درنظر گرفته شد.
نتایج

1. Probe Test
2. Visible
3. Kolmogorov-Smirnov
4. Levine Test
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نتايج آزمون تحليل واريانس يکطرفه نشان داد که بين گروههای مطالعهشده در اجرای آزمون
سکوی آشکار تفاوت معناداری مشاهده نشد ) .(p˃ 0.05نتايج آزمون اندازهگيریهای مکرر
نشاندهندة معناداربودن روز ) ،(F = 828.47, p ˂ 0.001گروه ) (F = 76.730, P ˂ 0.001و
همچنين تعامل دو متغير مستقل روز و گروه ) (F = 8.265, p ˂ 0.001بر زمان سپریشده برای
يافتن سکو بود .نتايج آزمون تحليل واريانس يکطرفه نشان داد که بين زمان سپریشده برای يافتن
سکو در گروههای مختلف در روزهای دوم ) ،(f= 30.47, p ˂ 0.001سوم )(f = 39.924. p ˂ 0.001
و چهارم ) (f= 96.196, p ˂ 0.001تفاوت آماری معناداری وجود دارد .مدت زمان سپریشده بين
گروههای آميلوييدبتا  +ورزش و گروه آميلوييدبتا در روزهای دوم تا چهارم بهطور معناداری از ساير
گروهها بيشتر بود ) .(p ≤ 0.05همچنين در روزهای دوم تا چهارم گروه آميلوييد بتا  +ورزش در
مقايسه با گروه آميلوييدبتا در مدت زمان کمتری سکو را پيدا کردند ) .(p ≤ 0.001نتايج آزمون
تحليل واريانس يکطرفه نشان داد که مدت زمان سپریشده تا يافتن سکو بين گروههای ورزش و با
گروه کنترل تفاوت معناداری نداشت ).(p ˃ 0.05
60

a, b
a, b
Aβ1-42

50

a

a, b

40

a

ورزش

a

ثانيه

ورزشAβ1-42 +

30
20

کنترل

10
0
روز 4

روز 3

روز 2

روز 1

شکل  -1ميانگين زمان سپريشده براي يافتن سکو در گروههاي مطالعهشده در مدت چهار روز آموزش ماز
آبي موريس
 :aتفاوت معنادار با گروه کنترل ) :b ، (p ≤ 0.05تفاوت معنادار با گروه تزريق (p ≤ 0.001) Aβ
Figure 3. Average time spent finding platform in the studied groups during the four
days of Mauritius water maze training.
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a: significant difference with control group (p ≤ 0.05), b: significant difference with
)Aβ injection group (p ≤ 0.001

نتايج آزمون پروب برای بررسي حافظة فضايي رتها نشان داد که زمان صرفشده در ربع دايرة
هدف برای گروههای مختلف بهطور معناداری متفاوت است ) .(f = 20.958, p ≤ 0.001زمان
سپریشده در ربع دايرة هدف در گروه آميلوييدبتا بهطور معناداری از گروههای ديگر کمتر بود
(.(p ≤ 0.01
مدت زمان سپري شده در ربع دايره هدف
TIME SPENT IN THE QUADRANT OF THE TARGET
CIRCLE

b
b
a

S

کنترل
Control group

ورزش
Exercise

ورزشAβ1-42 +
Exercise+ Aβ1-42

35
30
25
20
15
10
5
0

Aβ1-42

Axis Title

شکل  -9زمان سپريشده در ربع دايرة هدف در گروههاي مطالعهشده در آزمون پروب
 :aتفاوت معنادار با گروههاي ديگر ) :b ،(p ≤ 0.05تفاوت معنادار با گروه کنترل )(p ≤ 0.05
Figure 4 - Time spent in the quadrant of the target circle in the groups studied in
the probe test
a: Significant difference with other groups (p ≤ 0.05), b: Significant difference with
)control group (p ≤ 0.05

براساس نتايج مقايسة سطح بيان ژن مطالعهشده در چهار گروه بررسيشده ،بيان ژن  GDNFدر
بين گروههای پژوهش اختالف عيني دارند؛ بهطوریکه ژن  GDNFدر گروه تمرين بيشترين و در
گروه استراحت-آميلوئيد بتا-استراحت کمترين سطح بيان را داشته است (جدول شمارة سه).
جدول  -1بيان ژن  GDNFدر رتهاي نر ويستار در چهار گروه آميلوئيد بتا
Table 3. GDNF gene expression in male Wistar rats in four amyloid beta groups
GDNF
نام گروه
ميانگين
انحراف استاندارد
Groups
Average
SDstandard deviation
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گروه کنترل Intact
Intact control group
آميلوئيد بتا)RAR(-
)Beta-amyloid (RAR
آميلوئيد بتا-تمرين ()RAT
)Amyloid Beta-Exercise (RAT
گروه تمرين )(T
)Exercise group (T

2/2165

2/162

2/2246

2/261

2/2135

2/254

2/2239

2/528

پس از بررسي طبيعيبودن دادههای بيان ژنها توسط آزمون کلموگروف اسميرنوف ،نتايج حاصل از
بررسي تفاوت معنيدار با استفاده از تحليل واريانس يکطرفه نشان داد که متغيرهای مستقل
اعمالشده در اين پژوهش که شامل القای آلزايمر ،برنامة تمرين و تزريق هستند ،توانستهاند تأثير
معناداری بـهطور هـمزمان بر سطح بيان ژن  GDNFدر رتهای چهار گروه پژوهش داشته باشند
( )p < 0.001و  88درصد از تغييرپذيری نمرات متغيرهای بيوشيميايي رتهای بررسيشده
تحتتأثير اعمال متغير مستقل قرار گرفته است .سپس برای بررسي تأثير متغير مستقل بر متغير
وابستة از آزمون توکي استفاده شد .براساس نتايج حاصل از تحليل واريانس يکراهه ،به ازای هريک
از متغيرهای بيوشيميايي حاکي از سـطح بيـان  GDNFرتهـای چهـار گروه پژوهش دارای تفـاوت
معناداری با يـکديگـر بـودنـد (.)P < 0.001
80

mean of mRNA GDNF

70
60
50

30
20
10
0
ورزش +آلزايمر
Exercise+ Aβ1-42

ورزش
Exercise

آلزايمر
Aβ1-42
Axis Title

کنترل
Control group
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∆∆𝐶𝑇−2

40

فيزيولوژي ورزشي ،دوره  ،31شماره ، 94بهار  3911

311

شکل  -1ميانگين  mRNA GDNFدر گروههاي مطالعهشده
* :تفاوت معنادار با گروههاي ديگر )(p ≤ 0.05
Figure 5. Mean GDNF mRNA in the groups
)*: Significant difference with other groups (p ≤ 0.05

نتايج حاصل از بررسي تفاوت معنادار با استفاده از تحليل واريانس يکطرفه نشان داد که متغيرهای
مستقل اعمالشده در اين پژوهش که شامل القای آلزايمر ،برنامة تمرين و تزريق هستند ،توانستهاند
تأثير معناداری بهطور همزمان بر سطح بيان ژن  TNF-αدر رتهای چهار گروه پژوهش داشته
باشند ( )p < 0.001و  88درصد از تغييرپذيری نمرات متغيرهای بيوشيميايي رتهای بررسيشده
تحتتأثير اعمال متغير مستقل قرار گرفته است .سپس با بررسي تأثير متغير مستقل بر متغير
وابسته بررسيشده در تحليل واريانس يکطرفه بهعنوان آزمون تعقيبي ،از تحليل واريانس يکراهه
استفاده شد .براساس نتايج حاصل از تحليل واريانس يکراهه ،به ازای هريک از متغيرهای
بيوشيميايي حاکي از سطح بيان  TNF-αرتهای چهار گروه پژوهش دارای تفاوت معناداری با
يکديگر بودند ( .)p < 0.001میزان بیان ژن  TNF-αدر بين گروههای پژوهش تفاوت معني داری
داشت؛ بهطوریکه بيان  TNF-αدر گروه آميلوئيد بتا (آلزايمر) بيشترين سطح بيان و در گروه
تمرين کمترين سطح بيان را داشته است (جدول شمارة چهار).
جدول  -9توصيف متغيرهاي بيوشيميايي اندازهگيريشده در رتهاي نر ويستار در چهار گروه پژوهش
نام گروه
group
گروه کنترل
Intact control group
آميلوئيد بتا ()RAR
)Beta-amyloid (RAR
آميلوئيد بتا-تمرين ()RAT
)Amyloid Beta-Exercise (RAT
گروه تمرين )(T
)Exercise group (T

TNF-α
انحراف استاندارد
SDstandard deviation

ميانگين
Average

2/2213

2/349

2/1221

2/332

2/2355

2/388

2/2329

2/135
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1

mean of mRNA TNF-α
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شکل  -6ميانگين  mRNA TNF-αدر گروههاي مطالعهشده
* :تفاوت معنادار با گروههای ديگر )(p ≤ 0.05
Figure 6- Mean TNF-α mRNA in the studied groups
)*: Significant difference with other groups (p ≤ 0.05

بحث و نتیجهگیری
مطالعة حاضر با هدف بررسي تأثير چهار هفته تمرين هوازی بر عوامل شناختي ،بيان ژن  GDNFو
 TNF-αدر هيپوکمپ رتهای مبتال به بيماری آلزايمر القاشده با  Aβ-42انجام شد.
نتايج حاصل از تحليل واريانس يکراهه به ازای هريک از متغيرهای بيوشيميايي حاکي از اين است
که سطح بيان ژن  GDNFدر چهار گروه پژوهش تفاوت معناداری با يکديگر داشتند؛ بهطوریکه
بيشترين ميزان بيان ژن  GDNFدر گروه ورزش بود .همچنين ميزان بيان اين ژن در گروه آلزايمر +
ورزش بيشتر از گروه آلزايمری شده و گروه کنترل بود .گروه آلزايمر کمترين ميزان بيان را در
مقايسه با ساير گروهها داشت .سطح بيان ژن  TNF-αرتهای در چهار گروه پژوهش دارای تفاوت
معناداری با يکديگر بودند؛ بهطوریکه ميزان بيان ژن  TNF-αدر گروه آلزايمر بيشترين مقدار را
داشت .همچنين ميزان بيان اين ژن در گروه ورزش کمترين مقادير را داشت .ميزان بيان ژن TNF-
 αدر گروه آلزايمر  +ورزش در مقايسه با گروه آلزايمر تفاوت معناداری داشت؛ بهطوریکه ژن TNF-
 αدر گروه آلزايمر  +ورزش کمتر از گروه آلزايمر بود .عالوهبراين ،در آزمونهای شناختي بين
گروههای مطالعهشده تفاوت معناداری وجود داشت.
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نتايج پژوهش حاضر نشان داد که يادگيری در هر چهار گروه پژوهش در طي روزهای آموزش ماز
آبي ،با کاهش زمان صرفشده برای رسيدن به سکو افزايش يافت؛ بااينحال روند يادگيری بين اين
گروهها تفاوت داشت .با اينکه گروهها در زمان سپریشده برای رسيدن به سکو در روز اول تفاوت
معناداری با يکديگر نداشتند ،گروه آلزايمر کمترين ميزان يادگيری در روزهای دوم تا چهارم داشت.
همسو با مطالعة حاضر مککاال 1و همکاران ( )32نشان دادند که دو هفته ورزش هوازی با شدت 12
متر بر دقيقه بهمدت  46دقيقه در روز و پنج جلسه در هفته باعث افزايش بيان سطوح پروتئيني
 GDNFدر بصلالنخاع ميشود .بهتازگي رويال 2و همکاران گزارش کردند ( )31که در موشهای
آلزايمری شده مدل  3xTgADميزان بيان  GDNFکاهش مييابد و پس از ده ماه ورزشکردن
اختياری ميزان بيان اين تروفيک فاکتور افزايش مييابد که موجب بهبود در يادگيری و حافظه مي-
شود .آنها پيشنهاد دادند که اثرات محافظت نوروني  GDNFناشي از افزايش بيان تروفيک فاکتور
 BDNFاست .عالوهبراين عظيمي و همکاران ( )32نشان دادند که ميزان بيان  BDNFدر هيپوکمپ
رتهای مبتال به آلزايمر پس از هشت هفته تمرين هوازی افزايش يافته است و همسو با مطالعة
حاضر منجر به بهبود يادگيری و حافظه در رتهای مبتال به آلزايمر شده است؛ بنابراين افزايش بيان
ژن  GDNFو بهبود يادگيری ميتواند تحتتأثير مدت زمان مواجهه با مداخالت ورزشي و همچنين
ناشي از اثرات ساير عوامل تغذيهای عصب باشد (.)32
مارکسنتير 3و همکاران ( )14نشان دادند که مقادير پالسمايي  GDNFدر افراد مبتال به آلزايمر
خفيف افزايش مييابد .همچنين مطالعهای ديگر نشان داد ک ه در افراد مبتال به مراحل اولية آلزايمر
مقادير  GDNFدر مايع مغزی نخاعي افزايش و در مقادير سرمي کاهش مييابد ( .)11اين مطالعات
پيشنهاد ميدهند که بين سيستم مرکزی و محيطي تعادل وجود دارد و برهمکنش کميتي وجود
دارد که بر يکديگر اثر ميگذارند .در مطالعة حاضر نيز مقادير  mRNA GDNFدر هيپوکمپ در
گروه آلزايمری شده و گروه ورزش افزايش يافت که ميتواند ناشي از اين تعادل باشد.
مطالعات اخير نشان دادهاند که  Aβباعث کاهش بيان تروفيک فاکتورها ميشود .از طرف ديگر
مشخص شده است که پاکسازی  Aβدر بيماری آلزايمر باعث افزايش بيان نروتروفيک فاکتورها و
درنتيجه حفظ و بقای سلولهای عصبي ميشود ( )29بهعالوه خدادادی و همکاران ( )33نشان
دادند فعاليت ورزشي هوازی منظم باعث افزايش پاکسازی  Aβميشود که اين کاهش بار
آميلوييدی نيز ميتواند عامل مهم ديگری در افزايش بيان ژن  GDNFباشد.

1. McCullough
2. Revilla
3. Marksteiner
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در مطالعة حاضر ميزان افزايش بيان ژن  GDNFدر گروههای ورزش و آلزايمر  +ورزش در مقايسه
با گروه آلزايمر تفاوت معناداری داشت .مشخص شده است که در بيماری آلزايمر افزايش التهاب
باعث کاهش بيان تروفيک فاکتورها ميشود .تمرين هوازی بهعنوان يک عامل قوی ميتواند در
تکثير سلولي عوامل تغذيهای ( )34و سرکوب عوامل تسريعکننده در روند بيماریهای تخريب
نوروني ازجمله التهاب ناشي از فعاليت ميکروگليا و مهار گيرندههای  NMDAنقش داشته باشد.
همسو با مطالعة حاضر ،وو 1و همکاران ( )36نشان دادند که افزايش بيان  GDNFاز آستروگلياها
باعث کاهش التهاب و همچنين مهار گيرندههای  NMDAميشود که درنهايت باعث بهبود حافظه و
يادگيری ميشود.
در اين پژوهش ما مقدار بيان ژن سايتوکاين اصلي پيشالتهابي  mRNA TNF-αرا در هيپوکمپ
رتهای نر ويستار اندازهگيری کرديم .مطالعات گذشته نشان دادهاند که ورزش ميتواند بيان
سايتوکاينهای پيشالتهابي را تغيير دهد ( .)35 ،33گزارش شده است که تمرينهای ورزشي
پيشرونده به کاهش غلظت عوامل پيشالتهابي ازجمله  IL-1βدر هيپوکمپ و مخچه منجر ميشوند
( .)35از طرف ديگر ،ساير پژوهشها هيچ تفاوت معناداری را در بيان سايتوکاينهای پيشالتهابي
ازجمله  IL-1β,IL6و  TNF-αدر بين موشهای جوان بيتحرک و ورزشکرده مشاهده نکردهاند
()38 ،39؛ باوجوداين بايد به اين نکته اشاره کرد که کاهش نسبت در عوامل پيشالتهابي به التهابي
 IL1β/IL10, IL6/IL10و  TNFα/IL10در موشهای مسن در گروههای ورزش در مقايسه با گروه
کنترل مشاهده شده است ( .)42در مطالعة حاضر نيز ميزان بيان ژن  TNF-αدر گروه ورزش در
مقايسه با گروه آلزايمری شده کاهش معنادار داشت که اثرات ضدالتهابي ورزش را نشان ميدهد .در
اين پژوهش نشان داده شد که مقادير بيان ژن  TNF-αدر گروه آلزايمر  +ورزش بهسمت سطوح
پايه (کروه کنترل) تقليل يافته است .سايتوکاينهای پيشالتهابي ميتوانند اثرات مثبت و منفي
داشته باشند .اين اثرات به چند عامل بستگي دارد؛ ازجمله نوع سايتوکاين توليدشده ،سطح
عملکردی ،نوع سلول تحريکشده و غلظت و مدت زمان مواجهة سايتوکاينها .در مغز آلزايمری
شده مشخص شده است که ورزش مقادير سايتوکاينهای ضدالتهابي را افزايش ميدهد ( .)41همسو
با مطالعة حاضر ،عظيمي و همکاران ( )42نشان دادند که تمرين هوازی مقادير سايتوکاينهای
ضدالتهابي و عوامل تغذيهای سلول عصبي ازجمله  BDNFو  GDNFرا افزايش ميدهد و
عملکردهای شناختي در موشهای آلزايمری شده بهبود مييابد .همانطورکه توضيح داده شد،

1. Wu
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سايتوکاينهای ضدالتهابي در مغز آلزايمریشده بهطور معناداری کاهش مييابد ( .)43اين کاهش
بيان در عوامل ضدالتهابي را بهخاطر افزايش در بيان سايتوکاينهای التهابي و آسيب نوروني توصيف
کردهاند ( .)44درواقع پژوهشها پيشنهاد دادهاند که کاهش در  IL-10در مغز پير ممکن است به
نقص عملکرد و آسيب پذيری نوروني منتج شود ( .)46 ،45در اين پژوهش ما مشاهده کرديم که
چهار هفته تمرين هوازی پيشرونده سطوح  IL-10را در هيپوکمپ موشهای آلزايمری شده
افزايش ميدهد .اين افزايش بيان در عوامل ضدالتهابي و کاهش در عامل پيشالتهابي  TNF-αبا
بهبود عملکرد شناختي در موشهای گروه آلزايمری شده  +ورزش همراه بوده است .اهميت پاسخ
ضدالتهابي ورزش ظرفيت درماني ورزش را برای نبود تعادل التهابي و همچنين کاهش خطر
اختالالت مرتبط با التهاب نوروني نشان ميدهد.
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که يادگيری در هر چهار گروه پژوهش در طي روزهای آموزش ماز
آبي ،با کاهش زمان صرفشده برای رسيدن به سکو افزايش يافت؛ بااينحال روند يادگيری بين اين
گروهها تفاوت داشت .با اينکه گروهها در زمان سپریشده برای رسيدن به سکو در روز اول تفاوت
معناداری با يکديگر نداشتند ،گروه آلزايمر کمترين ميزان يادگيری در روزهای دوم تا چهارم داشت.
گروه آلزايمری شده که به ورزش پرداخته بودند ،در مقايسه با گروه آلزايمر يادگيری بهتری داشتند.
بهبود يادگيری فضايي در اثر تمرين در موشهای پير ( )43و مبتال به آلزايمر پيشتر گزارش شده
است ( .)48از سوی ديگر ،نبود تغيير درخور توجه در زمان صرفشده برای رسيدن به سکو در
گروههای ورزشي در مقايسه با گروه کنترل به اين نکته اشاره دارد که در حالت طبيعي ،يادگيری
فضايي در ماز آبي تحتتأثير فعاليت ورزشي قرار نميگيرد .اين مشاهده با پژوهش خورشيداحمد و
همکاران ( )29همسوست که تأثيرنداشتن تمرين ورزشي بر يادگيری فضايي در ماز آبي را در
حيوانات سالم گزارش کردهاند؛ بنابراين بهنظر ميرسد زماني که تخريب درخور مالحظهای در
يادگيری رخ داده باشد ،اثرات مثبت ورزش برجستهتر است .افزايش نورونزايي ،سيناپسها و
شکلپذيری سيناپسها ،افزايش سطوح عوامل تغذيهای عصبي در نقاط مختلف مغزی بهخصوص در
هيپوکمپ ازجمله عوامل شناختهشده در بهبود عملکرد شناختي بهدنبال تمرين ورزشي هستند
(.)49 ،62
پژوهش حاضر چند محدوديت داشت؛ ازجمله عدم بررسي ميزان ساير بيومارکرهايي که تحتتأثير
فعاليت ورزشي قرار ميگيرند و بر يادگيری تأثير ميگذارند .مشخص شده است که سطوح سرمي
 IGF-1با عملکرد شناختي مغز رابطة مستقيم دارد که پيشنهاد ميشود در مطالعات بعدی ميزان
اين فاکتور نيز سنجيده شود ( .)61بررسي تأثير فعاليت ورزشي بر مقادير محيطي نروتروفينها
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بهخصوص در عضلة اسکلتي و رابطة آنها با يادگيری نيز از ديگر پيشنهادهای پژوهشي برای
.پژوهشگران آينده است
 نتايج حاصل از مطالعة حاضر نشان ميدهد که تمرين هوازی ميتواند نقش بسزايي در:پيام مقاله
بهبود يادگيری و همچنين افزايش بيان ژنهای عامل تغذيهای عصب در هيپوکمپ رتهای
 و کاهش عوامل التهابي داشته باشد که درنهايت به بهترشدن حافظه وGDNF آلزايمری شده بهويژه
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