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Original Article
Abstract
Background and Purpose: Alzheimer’s disease (AD) is associated with decreases in neurons in several
important areas for memory and learning in the brain, especially in the hippocampus. AD is a progressive
brain disorder that causes gradual loss of memory, impaired learning ability, and connection problems with
other people. Researchers have found that people with diabetes are 1.5 times more likely to develop AD.
And suggests that Alzheimer’s disease may indicate a specific type of diabetes in brain. Although this issue
needs more research. Astrocytes are one of the most abundant types of glial cells that change and become hypertrophy in response to any damage to the central nervous system (CNS). An important feature of the glial
reaction is the increased synthesis of GFAP protein, which is a protein that mediates cytoskeletal fibers and
is the main determinant of the reactivation of astrocytes and cell damage. This phenomenon is known as the
astrogliosis reaction and is one of the most common injuries in type 3 diabetes and AD. White matter changes
in the hippocampus are one of the best biomarkers for recognizing the progression of Alzheimer’s disease.
Materials and Methods: Twenty-five rats were randomly divided into five groups: 1-type 3 diabetes group
(DM III), 2-healthy control group (Control), 3-type 3 diabetes and involuntary training (DM III + HIIT),
4-type 3 diabetes and voluntary activities in an enriched environment group (DM III + RE), and 5-the sham
group (Sham). The activity method of the rats in the involuntary training group was performed as high intensity interval training and in accordance with the test of maximum training capacity by Wang et al. The rats of
the voluntary training group were placed in the enriched environment for five days a week for two hours a day
and simultaneously with the activity of the involuntary training group. GFAP was measured by DAB immunohistochemical method. Morris water maze test was used to evaluate Spatial memory and learning of animals. Shapero-Wilk test was used to measure the normal distribution of data. One-way ANOVA and Tukey
post-hoc test with a significance level of 5% was used to analyze the data. Statistical calculations were performed by GraphPad Prism software version 8, SPSS version 21, and Microsoft Excel software version 2010.
Results: The present study results showed that the type-3 diabetes control group had the highest amount of
GFAP expression. This difference with all the research groups was statistically significant (P ≤ 0.05). The
voluntary exercise group in the enriched environment and the involuntary exercise group had significantly lower GFAP than the type-3 diabetes control group. The voluntary exercise group had a lower GFAP
expression percentage (23.67%) than the involuntary training group (26.01%). However, the difference
between these two training groups was not statistically significant (P > 0.05). The Morris water maze test
showed that the healthy control and sham groups spent more significant time in the target area and this difference was statistically significant only with the type-3 diabetes group (P ≤ 0.05). Both exercise groups
spent more time in the target area than the type-3 diabetic group, but this difference was not statistically
significant (P > 0.05). The voluntary exercise group spent more time in the target area and this group performed better in remembering information and spatial memory than the involuntary exercise group. Still,
this difference was not statistically significant (P > 0.05).
Conclusion: Voluntary group activities in an enriched environment may have greater effects in reducing
GFAP in the hippocampus white tissue of the diabetic type 3 rats. However, involuntary high-intensity
interval training was also able to reduce the astrogliosis reaction compared to the diabetic type 3 control
group. The voluntary exercise group in the enriched environment performed better in the Morris water
maze test than the involuntary exercise group so the time spent in the target area quadrant by them was
higher than the involuntary high-intensity exercise group.
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مقاله پژوهشی
چکیده
زمینــه و هــدف :بیمــاری آلزایمــر بــا کاهــش نورونهــا در چندیــن منطقــۀ مهــم بــرای حافظــه و یادگیــری در مغــز،بهویــژه در
هیپوکامــپ مرتبــط اســت .آلزایمــر اختــال مغــزی پیشــروندهای اســت کــه ب هصــورت تدریجــی ســبب از بیــن رفتــن حافظــه،
یشــود .پژوهشــگران بــا مشــاهدۀ میــزان ابتــای یکونیــم
اختــال در توانایــی آموختــن و برقــراری رابطــه بــا دیگــران م 
برابــری افــراد دیابتــی بــه آلزایمــر ،ایــن دیــدگاه را کــه بیمــاری آلزایمــر ممکــن اســت نشــاندهندۀ نــوع خاصــی از دیابــت در
مغــز باشــد ،مطــرح کردهانــد؛ هرچنــد در پذیــرش ایــن تقســیمبندی و عنوانبنــدی بیــن پژوهشــگران و متخصصــان بحــث
وجــود دارد .آستروســیتها از فراوانتریــن انــواع ســلولهای گلیــا هســتند کــه در پاســخ بــه هــر نــوع آســیب در دســتگاه عصبــی
مرکــزی دچــار تغییــر و هایپرتروفــی میشــوند .مشــخصۀ مهــم وا کنــش گلیــال ،افزایــش ســاخت پروتئیــن  GFAPاســت کــه
یــک پروتئیــن واســط رشــتهای اســکلت ســلولی و اصلیتریــن عامــل مشــخصکنندۀ وا کنشــی شــدن آستروســیتها و
آســیبهای ســلولی اســت .ایــن پدیــده بهعنــوان وا کنــش آســتروگلیوزیس شــناخته شــده اســت و از آســیبهای رایــج در
دیابــت نــوع  3و آلزایمــر بهشــمار مـیرود .براســاس گزارشهــا تغییــرات بافــت ســفید در هیپوکامــپ از بهتریــن نشــانگرهای
زیســتی بــرای شــناخت پیشــرفت بیمــاری آلزایمــر اســت.
شهــا 25 :ســر مــوش صحرایــی بهصــورت تصادفــی بــه پنــج گــروه  .1گــروه کنتــرل دیابــت نــوع  .2 ،3گــروه کنتــرل
مــواد و رو 
ســالم .3 ،گــروه دیابــت نــوع  3و تمریــن اجبــاری .4 ،گــروه دیابــت نــوع  3و تمریــن اختیــاری در محیــط غنیسازیشــده و
 .5گــروه شــم تقســیم شــدند .روش فعالیــت موشهــا در گــروه تمریــن اجبــاری بهصــورت تمریــن تناوبــی شــدید و مطابــق
بــا آزمایــش بیشــترین ظرفیــت تمرینــی وانــگ و همــکاران ( )2017انجــام گرفــت .موشهــای گــروه تمریــن اختیــاری پنــج
روز در هفتــه بــه مــدت دو ســاعت در روز و همزمــان بــا فعالیــت گــروه تمریــن اجبــاری در محیــط غنیسازیشــده قــرار
داده شــدند GFAP .بــه روش ایمونوهیستوشــیمیایی  DABســنجیده شــد .بــرای ارزیابــی یادگیــری و حافظــۀ فضایــی
حیوانــات از آزمــون مــاز آبــی موریــس اســتفاده شــد .بهمنظــور ســنجش توزیــع طبیعــی داد ههــا از آزمــون شــایپرو-ویلک
اســتفاده شــد .بــرای تحلیــل دادههــا از آزمــون آنــوا یکطرفــه و آزمــون تعقیبــی توکــی بــا ســطح معنــاداری  5درصــد اســتفاده
لهــای آمــاری و ترســیم نمودارهــا بهوســیلۀ نرمافــزار گــراف پــد پریــزم نســخۀ  SPSS ،8نســخۀ  21و نرمافــزار
شــد .تحلی 
مایکروســافت ا کســل نســخۀ  2010انجــام گرفــت.
نتایــج :نتایــج نشــان داد کــه گــروه کنتــرل دیابــت نــوع  3دارای بیشــترین مقــدار بیــان  GFAPبــوده و ایــن تفــاوت بــا تمــام
گرو ههــای پژوهشــی معنــادار اســت ( .)P≥0/05گــروه تمریــن اختیــاری در محیــط غنــی و گــروه تمریــن اجبــاری پرشــدت
بهصــورت معنــاداری نســبت بــه گــروه کنتــرل دیابــت نــوع  3میــزان  GFAPکمتــری داشــتند ( .)P≥0/05در مقایســۀ ایــن
دو شــیوۀ تمرینــی بــا یکدیگــر ،گــروه تمریــن اختیــاری در محیــط غنیسازیشــده دارای میانگیــن پایینتــری از درصــد
بیــان  )%23/67( GFAPنســبت بــه میانگیــن گــروه تمریــن اجبــاری ( )%26/01بــود  .بــا ایــن حــال تفــاوت بیــن دو گــروه
تمرینــی از نظــر آمــاری معنــادار نبــود ( .)P<0/05آزمــون ارزیابــی حافظــۀ فضایــی مــاز آبــی موریــس نشــان داد کــه گــروه
کنتــرل ســالم و شــم مــدت زمــان بیشــتری را در ناحیــۀ هــدف طــی میکننــد و ایــن اختــاف فقــط بــا گــروه دیابــت نــوع 3
معنــادار بــود ( .)P≥0/05هــر دو شــیوۀ تمرینــی عملکــرد بهتــری در زمــان سپریشــده در ناحیــۀ هــدف نســبت بــه گــروه
دیابــت نــوع  3داشــتند ،امــا ایــن اختــاف از لحــاظ آمــاری معنــادار نبــود ( .)P<0/05در مقایســۀ ایــن دو شــیوۀ تمرینــی بــا
یکدیگــر ،موشهــای گــروه تمرینــات اختیــاری در محیــط غنیسازیشــده زمــان بیشــتری را در ناحیــۀ هــدف ســپری کردنــد
و عملکــرد ایــن گــروه در بهخاطــرآوری اطالعــات و حافظــۀ فضایــی بهتــر از گــروه تمریــن پرشــدت اجبــاری بــود ،امــا ایــن
اختــاف معنــادار نبــود (.)P<0/05
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یشــده تأثیــرات بهتــری در کاهــش
تهــای گروهــی اختیــاری در محیــط غنیساز 
نتیجهگیــری :بهنظــر میرســد فعالی 
شهــای مبتــا بــه دیابــت نــوع  3خواهــد داشــت؛ هرچنــد تمرینــات پرشــدت
 GFAPدر بافــت ســفید هیپوکامــپ مو 
اجبــاری نیــز وا کنــش آســتروگلیوزیس را نســبت بــه گــروه کنتــرل دیابــت نــوع  3کاهــش داد .گــروه تمریــن اختیــاری در محیــط
یشــده ،عملکــرد بهتــری در بهخاطــر آوردن اطالعــات در آزمــون حافظــۀ فضایــی مــاز آبــی نســبت بــه گــروه تمریــن
غنیساز 
اجبــاری پرشــدت داشــتند ،بهنحــوی کــه زمــان سپریشــده توســط آنهــا در چــارک ناحیــۀ هــدف ،بیشــتر از گــروه تمریــن
اجبــاری پرشــدت بــود.
واژههای کلیدی :آستروسیت ،بیماری آلزایمر ،پروتئین  ،GFAPتمرین پرشدت تناوبی.
* نویسنده مسئول :رایانامهmrkordi@ut.ac.ir             :
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مقدمه

دســتگاه عصبــی و در فرایندهایــی ماننــد پالستیســیته
(تغییــر شــکلپذیری) سیناپســی و ایجــاد ســیناپس نیــز
ضــروری هســتند ( .)5آستروســیتها از فراوانتریــن انــواع
ســلولهای گلیــا هســتند کــه در پاســخ بــه هــر نــوع آســیب
در دســتگاه عصبــی مرکــزی دچــار تغییــر و هایپرتروفــی
میشــوند .ایــن پدیــده بهعنــوان وا کنــش گلیوزیــس یــا
آســتروگلیوزیس شــناخته شــده اســت و از آســیبهای رایــج
در دیابــت نــوع  3محســوب میشــود ( .)6مشــخصۀ مهــم
وا کنــش گلیــال ،افزایــش ســاختGlial fibrillary( GFAP
 )acidic proteinاســت کــه یــک پروتئیــن واســط رشــتهای
اســکلت ســلولی و اصلیتریــن عامــل مشــخصکنندۀ
وا کنشــی شــدن آستروسیتهاســت ( .)7بهویــژه در
کالبدشــکافی مغــز بیمــاران آلزایمــری پــس از مــرگ ،تجمــع
عوامــل التهابــی و افزایــش گلیوزیــس و  GFAPبهراحتــی قابل
مشــاهده بــود ( .)8نتایــج تحقیــق کولیت و همــکاران ()2008
نشــان داد حجــم هیپوکامــپ در مغــز بیمــاران آلزایمــری
نســبت بــه افــراد ســالم  32درصــد کاهــش یافتــه اســت (.)9
شهــای انجامگرفتــه در  ADروی ناحیــۀ
بیشــتر پژوه 
خا کســتری مغــز صــورت گرفتــه اســت .هرچنــد آتروفــی مــادۀ
خا کســتری در هیپوکامــپ از تغییــرات ســاختاری در مراحــل
اولیــۀ  ADاســت ،امــا چندیــن تحقیــق نشــان دادهانــد کــه
تغییــرات بافــت ســفید از بهتریــن نشــانگرهای زیســتی بــرای
شــناخت پیشــرفت  ADاســت ( .)14-10درمانهــای دارویــی
حاضــر بــرای  ADفقــط تســکیندهندۀ بیمــاری هســتند
و هیچیــک از داروهــای مــورد تأییــد کنونــی پیشــرفت
بیمــاری را کنــد یــا متوقــف نمیکنــد ( .)15بنابرایــن نقــش
ورزش و فعالیــت بدنــی و همچنیــن اصــاح ســبک زندگــی
در رونــد ایــن بیمــاری مــورد توجــه پژوهشــگران اســت.

براساس گزارش انجمن جهانی آلزایمر در هر  3ثانیه یک نفر
در دنیــا بــه زوال عقــل مبتــا میشــود و پیشبینــی میشــود
جمعیــت مبتــا بــه بیمــاری آلزایمــر ()Alzheimer's disease
تــا ســال 2040میــادی بــه  80میلیــون نفــر در سرتاســر جهــان
برســد ( AD .)1اختــال مغــزی پیشــروندهای اســت کــه
بهتدریــج موجــب از بیــن رفتــن حافظــه ،اختــال در توانایــی
آموختــن ،قضــاوت کــردن ،اســتدالل کــردن و برقــراری رابطــه
یشــود .هرچنــد ســازوکارهای درگیــر در کاهــش
بــا دیگــران م 
حافظــه و عوامــل شــناختی در بیمــاری آلزایمــر هنــوز مــورد
بحــث پژوهشــگران اســت ،بیشــتر پژوهشهــا ،ایــن بیمــاری
را بــا کاهــش نورونهــا در چندیــن منطقــۀ مهــم بــرای حافظه
و یادگیــری در مغــز بـ ـهویژه در هیپوکامــپ مرتبــط میداننــد
شهــا ،دیابــت و چاقــی مفــرط در میــان
( .)2براســاس گزار 
شناخت هشــدهترین عوامــل خطــرزای ابتــا بــه آلزایمــر قــرار
ً
دارنــد ( .)3اخیــرا پژوهشــگران بــا مشــاهدۀ میــزان ابتــای
یکونیــم برابــری افــراد دیابتــی بــه آلزایمــر ایــن دیــدگاه را کــه
بیمــاری آلزایمــر ممکــن اســت نشــاندهندۀ نــوع خاصــی از
دیابــت در مغــز باشــد ،مطــرح کردهانــد .بــا توجــه بــه وجــه
اشــترا ک در ســازوکارهای ســلولی -مولکولــی در میــان دیابت
و آلزایمــر در مغــز و همچنیــن مقاومــت انســولین مرتبــط
بــا نقــص یــا کاهــش حافظــه و عوامــل شــناختی ،اصطــاح
دیابــت نــوع  3بــرای بیمــاری آلزایمــر پیشــنهاد شــده اســت
()4؛ هرچنــد در پذیــرش ایــن تقســیمبندی و عنوانبنــدی
بیــن پژوهشــگران و متخصصــان بحــث وجــود دارد و
نیازمنــد مطالعــات بیشــتری اســت .در دســتگاه عصبــی
نهــا بهوســیلۀ تعــداد زیــادی از ســلولهای
مرکــزی نورو 
گلیــال احاط ــه شدهان ــد .ســلولهای گلیــا در رشــد و توســعۀ
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بررسی دو شیوه تمرینی بر وا کنش آستروگلیوزیس در دیابت نوع 3
شهــای انجامگرفتــه ،نــوع تمرینــات ورزشــی
براســاس پژوه 
و فعالیــت بدنــی تأثیــرات فیزیولوژیکــی متفاوتــی را بههمــراه
دارد ( .)17,16نشــان داده شــده اســت کــه فعالیــت ورزشــی،
محرکــی قــوی بــرای کاهــش عــوارض ناشــی از دیابــت در
هیپوکامــپ جونــدگان اســت ( .)18نــادری و همــکاران
( )2018نشــان دادنــد کــه شــش هفتــه تمریــن پرشــدت
اجبــاری در موشهــای آلزایمریشــده ســبب بهبــود عوامــل
شــناختی و کاهــش تجمــع بتــا آمیلوئیدهــا و عوامــل التهابــی
در هیپوکامــپ میشــود ( .)19نتایــج پژوهــش بئا کویــس
و همــکاران ( )2013نشــان داد فعالیــت بدنــی اختیــاری بــه
مــدت ســه مــاه در محیــط غنیسازیشــده موجــب بهبــود
عوامــل آسیبشناســی و ریختشناســی آستروســیتها
شهــای آلزایمــری میشــود
نســبت بــه گــروه کنتــرل در مو 
( .)20بــا توجــه بــه اینکــه نشــان داده شــده اســت کــه GFAP
در آســیبهای دســتگاه عصبــی مرکــزی بهویــژه در  ADو
دیابــت نــوع 3بیشازحــد بیــان میشــود و همچنیــن بهعلت
نبــود اطالعــات و پژوهــش مناســب در مــورد اثــر تمرینــات
ورزشــی بــر ایــن عامــل مهــم آســتروگلیوزیس در ایــن جوامــع،
پژوهــش حاضــر بــا رویکــرد بررســی اثــر تمرینــات اجبــاری
پرشــدت و اختیــاری در محیــط غنیسازیشــده بــر بیــان
شهــای
پروتئیــن  GFAPدر بافــت ســفید هیپوکامــپ مو 
صحرایی مبتال به دیابت نوع 3انجام گرفت.
روش پژوهش
پژوهــش حاضــر از نــوع تجربی آزمایشــگاهی با شــیوۀ حیوانی
و بــا طــرح پسآزمــون صــورت گرفتــه اســت .در ایــن پژوهــش
تغییــرات حاصــل از هشــت هفتــه دو شــیوۀ تمرینــی اجبــاری
پرشــدت تناوبی و اختیاری در محیط غنیسازیشــده روی
عامــل آســتروگلیوزیس  GFAPدر بافــت ســفید هیپوکامــپ
شهــای صحرایــی مبتــا بــه دیابــت نوع 3ســنجیده شــده
مو 
است.
نمونههــای پژوهــش :تمامــی مراحــل پژوهــش در مرکــز
نصــورت کــه 25
پژوهشــی هیســتوژنوتک انجــام گرفــت؛ بدی 
ســر مــوش صحرایــی نــر هش ـتهفتهای از نــژاد ویســتار و بــا
وزن تقریبــی  350-250گــرم از مؤسســۀ پاســتور ایــران تهیــه
شــد .ســپس ایــن موشهــا بــه اتــاق ویــژۀ نگهــداری مــوش
و جونــدگان ایــن مرکــز انتقــال داده شــدند .در طــول انجــام
لشــده (دمــای
پژوهــش تمامــی حیوانــات در شــرایط کنتر 
 24±1سانتیگراد ،رطوبت  %50و چرخۀ  12ساعت روشنایی
و 12ساعت تاریکی) و همچنین با دسترسی آزاد به آب و غذا
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شهــا ب هصــورت تصادفــی بــه
نگهــداری شــدند .تمامــی مو 
پنــج گــروه  .1گــروه کنتــرل دیابــت نــوع  .2 ،)DM III( 3گــروه
کنتــرل ســالم ( .3 ،)Controlگــروه دیابــت نــوع  3و تمریــن
اجباری پرشدت ( .4 ، )DM III + HIITگروه دیابت نوع  3و
تمرین اختیاری در محیط غنیسازیشده (،)DM III + RE
و  .5گــروه شــم ( )Shamتقســیم شــدند .همچنیــن راهنمــای
کار بــا حیوانــات آزمایشــگاهی براســاس راهنمــای کمیتــۀ
اخــاق دانشــگاه تهــران صــورت پذیرفــت.
روش اجــرای پژوهــش :روش تمریــن اجبــاری پرشــدت:
روش تمرینــی موشهــا در گــروه تمریــن اجبــاری بهصــورت
تمریــن تناوبــی شــدید ( )HIITبــود و مطابــق بــا آزمایــش
بیشــترین ظرفیــت تمرینــی وانــگ و همــکاران ( )2017انجــام
گرفــت ( .)21ایــن روش تمرینــی بدینصــورت بــود کــه ابتــدا
موشهــا بــا ســرعت  8متــر بــر دقیقــه بــه مــدت دو دقیقــه
روی نــوار گــردان شــروع بــه دویــدن کردنــد .پــس از هــر دو
دقیقــه ،ســرعت  1متــر در دقیقــه افزایــش یافــت و ایــن
ســرعت تــا زمانــی ادامــه پیــدا کــرد کــه موشهــا نتواننــد
افزایــش ســرعت را بیــش از  10ثانیــۀ متوالــی تحمــل کننــد.
بــرای تعییــن میانگیــن ســرعت بیشــینه باالتریــن ســرعت و
مــدت زمــان اجــرا ثبــت شــد .آزمــون ظرفیــت بیشــینۀ تمرینــی
در هفتههــای  4 ،2، 0و  6انجــام گرفــت .ایــن برنامــۀ تمرینــی
بهصــورت پنــج روز در هفتــه و بــه مــدت هشــت هفتــه انجــام
گرفــت کــه روش آن در جــدول  1نشــان داده شــده اســت.
شهــای گــروه کنتــرل ســالم ،کنتــرل دیابــت نــوع  3و گــروه
مو 
شــم نیــز پنــج روز در هفتــه و روزانــه بــه مــدت  10تــا  15دقیقــه
بهمنظــور یکسانســازی شــرایط روی نــوار گــردان خامــوش
قــرار گرفتنــد.
روش تمریــن اختیــاری در محیــط غنــی ســازی شــده:
شهــا در محیــط
میــزان مــدت زمــان قرارگیــری مو 
یســازی شــده پــس از پایلــوت یــک جلســۀ آزمایشــی
غن 
و تحلیــل بــرای یافتــن میــزان فعالیــت مناســب موشهــا
در محیــط مشــخص شــد .حیوانــات پنــج روز در هفتــه
بــه مــدت دو ســاعت در روز و همزمــان بــا فعالیــت گــروه
تمریــن اجبــاری در محیــط غنیسازیشــده قــرار داده
یشــده هماننــد
شــدند .طراحــی فضــای محیــط غنیساز 
محیطهــای ورزشــی بــا انــواع وســایل و محرکهــای تعادلــی،
تمرینــات مقاومتــی و هــوازی طراحــی شــد و ایــن تجهیــزات
شــامل نردبــان عمــودی و افقــی ،انــواع توپهــای صــدادار،
چــرخ گــردان ،سرســره ،طنــاب ،لولــه و ســایر ادوات ورزشــی
بــود (شــکل  .)1انــدازۀ قفــس طراحــی شــده و شــرایط رطوبــت
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و دمــای محیــط براســاس اســتاندارد کنوانســیون اروپــا بــرای
حمایــت از حیوانــات مهــرهدار بــرای اهــداف آزمایشــگاهی
صــورت گرفــت ( .)22ابعــاد قفــس بهصــورت مکعــب مربــع بــا
طــول و عــرض  1متــر و ارتفــاع  80ســانتیمتر بــود و طراحــی
دیوارههــا بهصورتــی بــود کــه موشهــا از آن بهراحتــی بــرای
پیمایــش عمــودی اســتفاده کننــد.
شهــای آزمایشــگاهی :القــای دیابــت نــوع  :3موشــها
رو 
پــس از هفــت روز نگهــداری در محیــط آزمایشــگاه و ســازگاری
بــا محیــط از طریــق تزریــق درونصفاقــی زایالزیــن و کتامیــن
یگــرم بــر کیلوگــرم) بیهــوش
(بــه نســبتهای  6بــه  60میل 
شــدند ( .)23ســپس در دســتگاه اســترئوتا کس قــرار داده
شــدند و پــس از فیکــس کــردن آنهــا در خــط مدیــال در پشــت
شهــا یــک بــرش ایجــاد شــد .پــس از تمیــز کــردن
ســر مو 
ســطح جمجمــه و یافتــن نقطــۀ برگمــا بهعنــوان مرجــع ،بــا
اســتفاده از اطلــس   Paxinosبــه روش استرئوتا کســیک،
محــل تزریــق در دو طــرف جمجمــه نشــانهگذاری شــد .پــس
از عالمتگــذاری نقــاط هــدف ،توســط دریــل دندانپزشــکی
دو ســوراخ روی جمجمــه ایجــاد شــد .بــرای القــای دیابــت
نــوع  10 ،3میکرولیتــر از محلــول استرپتوزوتوســین بــا
غلظــت  3میلیگــرم بــر کیلوگــرم بهوســیلۀ میکروســرنگ
نهــای جانبــی
همیلتــن ب هصــورت دوطرفــه بــه درون بط 
مغــز بــا مختصــات برحســب برگمــا  -0/5 :قدامــی خلفــی،
 ±1/2جانبــی نســبت بــه خــط وســط -3/2 ،پشــتی شــکمی
تزریق شد ( .)24برای تأیید دیابت نوع  3از آزمون تشخیصی
نصــورت کــه
مــاز آبــی موریــس اســتفاده شــد ()25؛ بدی 
دو هفتــه پــس از جراحــی و القــای دیابــت نــوع  ،3پــس از
اجــرای روش آموزشــی و آزمــون مــاز آبــی ،اختــاف بیــن زمــان
یشــده در ناحیــۀ هــدف بیــن گرو ههــای کنتــرل ســالم و
سپر 
دیابتــی نــوع  3معنــادار بــود و ایــن نتایج اختــال در یادگیری
و حافظــۀ فضایــی حیوانــات را کــه توســط استرپتوزوتوســین
ایجــاد شــده بــود ،نشــان داد .در گــروه شــم نیــز هماننــد ســایر
گروههایــی کــه دیابــت نــوع  3در آنهــا القــا شــد ،جراحــی بــا
روش یکســان ذکرشــده صــورت گرفــت ،امــا ب هجــای تزریــق
درونبطنــی محلــول استرپتوزوتوســین ،بــا همــان حجــم و
غلظــت محلــول ســالین تزریــق شــد.
ارزیابــی یادگیــری و حافظــۀ فضایــی :بــرای ارزیابــی
یادگیــری و حافظــۀ فضایــی حیوانــات از مــاز آبــی موریــس
اســتفاده شــد .ایــن آزمــون تأثیــرات بهبودبخشــی حافظــه یــا
فراموش ـیآور داروهــا و نیــز تأثیــرات دســتکاریهای ژنتیکــی
وابســته بــه عملکــرد هیپوکامــپ در حیوانــات را بهخوبــی

نشــان میدهــد .بــرای انجــام ایــن آزمایــش از تانــک آب
دایــرهای بــا قطــر  180ســانتیمتر و ارتفــاع  60ســانتیمتر کــه
بــا آبــی بــا عمــق  30-25ســانتیمتر و دمــای  25±2ســانتی
پــر شــده اســت ،اســتفاده شــد .یــک ســکوی نجــات بــا قطــر
 10ســانتیمتر و  1ســانتیمتر زیــر ســطح آب ،در یکــی از
چهــار چــارک قــرار داشــت؛ گــراد ایــن ســکو وســیلهای بــرای
فــرار حیــوان از آب اســت .حــرکات و رفتــار حیــوان بهوســیلۀ
دوربینــی کــه در ارتفــاع دومتــری بــاالی ناحیــۀ مرکــزی مخــزن
قــرار گرفتــه اســت ،ردیابــی و کنتــرل شــد و اطالعــات در
رایانــه ذخیــرهشــده و توســط نرمافــزار  EthoVisionتحلیــل
شــد .بیشــترین زمانیکــه حیــوان بــرای پیــدا کــردن ســکو در
اختیــار دارد 60 ،ثانیــه اســت .درصورتیکــه حیــوان در ایــن
مــدت ســکو را پیــدا نمیکــرد ،بــا دســت پژوهشــگر بــه ســمت
یشــد .ســپس بــه مــدت  30ثانیــه روی
ســکو هدایــت م 
تهــای محیطــی
ســکو قــرار میگرفــت تــا بــا توجــه بــه عالم 
نصبشــده بتوانــد محــل ســکو را بــه حافظــه بســپارد .ایــن
آزمــون بــه مــدت پنــج روز و در روزهــای آمــوزش ،روزانــه
چهــار بــار بــا فاصلــۀ  10دقیقــه تکــرار شــد .در هــر بــار آمــوزش
شهــا ب هصــورت تصادفــی از یکــی از هشــت نقطــۀ
مو 
ژئوگرافیــک مخــزن بــه داخــل آب رهــا شــدند .در ایــن مراحــل
رونــد یادگیــری حیــوان براســاس مــدت زمــان سپریشــده
یشــده بــرای یافتــن ســکو ســنجیده شــده و
و مســافت ط 
بهوســیلۀ نرمافــزار تحلیــل شــد .بــرای آزمــون بهخاطــرآوری
یــک روز پــس از آخریــن آمــوزش ،حافظــۀ فضایــی حیوانــات
از طریــق آزمــون  60ثانی ـهای ارزیابــی شــد؛ بدینصــورت کــه
پــس از برداشــتن ســکو ،مــوش بهصــورت تصادفــی از یکــی از
جهــات درون مــاز رهــا میشــد .ایــن آزمایــش بــر ایــن اســاس
اســت کــه بــا فــرض اینکــه حیــوان در مراحــل آمــوزش محــل
ســکو را بــه حافظــه ســپرده باشــد ،بایــد در مرحلــۀ آزمایــش
بیشــترین زمــان را در ربــع محــل قرارگیــری ســکو و ناحیــۀ
هــدف ســپری کنــد.
فراینــد تهیــۀ بافــت و قالبگیــری :بهمنظــور نگهــداری
تهــای بــدن در حالــت مشــابه و نزدیــک
ســلولها و باف 
بــه حالــت زنــده ،پــس از جــدا کــردن نمونههــا بــه مــدت 24
تــا  72ســاعت در محلــول فرمایــن  10درصــد قــرار گرفتنــد.
ســپس نمونههــا توســط الــکل اتیلیــک آبگیــری شــدند .پــس
از آبگیــری نمونههــا در زایلــول قــرار گرفــت تــا از پارافیــن بــرای
تهــا بــرای قالبگیــری و
ســخت شــدن و آماد هســازی باف 
بــرش بافتــی اســتفاده کــرد.
سنجش GFAPبه روش ایمونوهیستوشیمیایی :DAB
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بررسی دو شیوه تمرینی بر وا کنش آستروگلیوزیس در دیابت نوع 3
نمونههــا بــا  PBSشســته شــده و آنتیبــادی اولیــۀ رقیقشــده
(  1بــه  )100روی نمونههــا ریختــه شــد و حــدود یک ســاعت در
دمــای محیــط قــرار گرفــت .ســپس نمونههــا ســه مرتبــه و هــر
بــار بــه مــدت پنــج دقیقــه بــا  PBSشستوشــو داده شــدند.
 100النــدا از)Diagnostic BioSystems-PV1000D( Linker
بــه مــدت  15دقیقــه بــه نمونههــا اضافــه شــد .در ادامــه ســه
مرتبــۀ دیگــر بــا  PBSشستوشــو داده شــده و  100النــدا از
محلــول پلیمــر ( )Diagnostic BioSystems-PV1000Dبــه
مــدت  30دقیقــه بــه نمونههــا اضافــه شــد .بــار دیگــر نمونههــا
بــا  PBSشســته شــد و در ادامــه  100النــدا از محلــول DAB
( )ScyTek-ACV999بــه نمونههــا اضافــه شــد .پــس از
گذشــت پنــج دقیقــه نمونههــا بــا آب شســته شــده و بــه مــدت
 10ثانیــه در داخــل رنــگ هماتوکســلین قــرار داده شــدند.
فســازی نمون ههــا ،المــل
پــس از مراحــل آبگیــری و شفا 

جمشیدی و همکاران

روی نمونــه چســبانده شــد .ســپس عکســبرداری توســط
میکروسکوپ نوری  LABOMEDانجام گرفت.
تحلیــل آمــاری :بهمنظــور توصیــف و ارزیابــی دادههــای
پژوهــش از آمــار توصیفــی ب هصــورت میانگیــن و انحــراف
اســتاندارد اســتفاده شــد .بــرای آزمــون فرضیههــا ،از آمــار
اســتنباطی اســتفاده شــد .همچنیــن در ابتــدای ارزیابــی
بــرای ســنجش توزیــع طبیعــی دادههــا ،از آزمــون شــایپرو-
ویلــک اســتفاده شــد .بــرای تحلیــل دادههــا از آزمــون
آنــوای یکطرفــه و آزمــون تعقیبــی توکــی بــا ســطح معنــاداری
کوچکتــر مســاوی  5درصــد اســتفاده شــد .بررســیهای
آمــاری و ترســیم نمودارهــا بهوســیلۀ نرمافــزار گــراف پــد
پریــزم نســخۀ  SPSS ،8نســخۀ  21و نرمافــزار مایکروســافت
ا کســل نســخه  2010انجــام گرفــت.

ی

ی

جدول  .1روش تمرینات هوازی تناوبی گروه تمرین اجباری  HIITبا شیب صفر درجه
مؤلفههای تمرین

گرم کردن

بدنۀ اصلی تمرین

سرد کردن

تناوب شدید ( 9تناوب)

تناوب بازیافت ( 8تناوب)

زمان تمرین (دقیقه)

5

1.5

2

5

شدت تمرین ()Smax

40%

85%

45%

40%

شکل  .1محیط غنیسازیشده با انواع وسایل و محرکهای تمرینی و فعالیت بدنی
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نتایج

گروههــا طــی کردنــد (شــکل  .)4ایــن اختــاف از لحــاظ آمــاری
بــا گرو ههــای کنتــرل ســالم و شــم معنــادار بــود (.)P≥0/05
هرچنــد هــر دو گــروه تمریــن اجبــاری پرشــدت و اختیــاری در
محیــط غنیسازیشــده مســافت کمتــری را نســبت بــه گــروه
دیابــت نــوع  3بــرای رســیدن بــه ســکوی نجــات طــی کردنــد،
امــا ایــن تفــاوت آمــاری بــا این گــروه معنــادار نبــود (.)P<0/05
در مقایســۀ ایــن دو نــوع شــیوۀ تمرینــی بــا یکدیگــر ،میانگیــن
مســافت طیشــدۀ گــروه تمریــن پرشــدت بــرای رســیدن
بــه ســکوی نجــات از گــروه تمریــن اختیــاری در محیــط
یشــده بیشــتر بــود ،ولــی ایــن اختــاف از لحــاظ
غنیساز 
آمــاری معنــادار نبــود (.)P≥0/05
نتایــج آزمــون 60ثانیـهای بهخاطــرآوری اطالعــات نشــان
داد کــه گــروه کنتــرل ســالم و شــم مــدت زمــان بیشــتری را در
ناحیۀ هدف نســبت به ســایر گروهها طی کردهاند (شــکل)5
و ایــن اختــاف فقــط بــا گــروه دیابــت نــوع  3معنــادار بــود
( .)P≥0/05هرچنــد هــر دو شــیوۀ تمرینــی عملکــرد بهتــری
در زمــان سپریشــده در ناحیــۀ هــدف نســبت بــه گــروه
دیابــت نــوع  3داشــتند ،امــا ایــن اختــاف از لحــاظ آمــاری
معنــادار نبــود ( .)P<0/05در مقایســۀ ایــن دو شــیوۀ تمرینــی
بــا هــم ،حیوانــات گــروه تمرینــات اختیــاری در محیــط
یشــده زمــان بیشــتری را در ناحیــۀ هــدف ســپری
غنیساز 
کردنــد و عملکــرد آنهــا در بهخاطــرآوری اطالعــات و حافظــۀ
فضایی بهتر از گروه تمرین اجباری پرشدت بود .با این حال

براســاس نتایــج پژوهــش ،درصــد بیــان پروتئیــن GFAP
در بافــت ســفید هیپوکامــپ در گــروه کنتــرل ســالم و گــروه
شــم دارای کمتریــن مقــدار نســبت بــه ســایر گرو ههــا بــود
و از لحــاظ آمــاری ایــن تفــاوت بــا ســایر گرو ههــا معنــادار
اســت ( .)P≥0/05نتایــج نشــان داد کــه گــروه کنتــرل
دیابــت نــوع  3دارای بیشــترین مقــدار بیــان  GFAPبــوده
و ایــن تفــاوت بــا تمــام گرو ههــای پژوهشــی معنــادار اســت
( .)P≥0/05گــروه تمریــن اختیــاری در محیــط غنــی و گــروه
تمریــن پرشــدت اجباریب هصــورت معنــاداری نســبت بــه
گــروه کنتــرل دیابــت نــوع  3میــزان  GFAPکمتــری داشــتند
( .)P≥0/05هرچنــد در مقایســۀ ایــن دو شــیوۀ تمرینــی بــا
یکدیگــر گــروه تمریــن اختیــاری در محیــط غنیسازیشــده
دارای میانگیــن پایینتــری از درصــد بیــان پروتئیــن GFAP
( )%23/67نســبت بــه میانگیــن گــروه تمریــن پرشــدت
اجبــاری ( )%26/01بــود .بــا ایــن حــال ،ایــن نــوع فعالیــت
یشــده عــوارض
بدنــی اختیــاری در محیــط غنیساز 
آســتروگلیوزیس ناشــی از دیابــت نــوع  3را بــه مقــدار بیشــتری
نســبت بــه تمریــن اجبــاری انفــرادی پرشــدت کاهــش داد
(جــدول  .)1از لحــاظ آمــاری تفــاوت میــان دو گــروه تمریــن
یشــده و گــروه تمریــن
اختیــاری در محیــط غنیساز 
اجبــاری معنــادار نبــود ( .)P<0/05تصاویــر رنگآمیــزی بــا
روش ایمونوهیستوشــیمیایی  DABبــرای مقایســۀ بیــان
 GFAPدر بافــت ســفید هیپوکامــپ تمامــی گرو ههــای
پژوهشــی در شــکل  6نشــان داده شــده اســت.
شهــای گــروه دیابــت
نتایــج مــاز آبــی نشــان داد مو 
نــوع  3در تمامــی روزهــای آمــوزش دیرتــر از ســایر گرو ههــا
بــه ســکوی نجــات رســیدند (شــکل  .)3ایــن اختــاف بــا
گرو ههــای کنتــرل ســالم و شــم معنــادار بــود (.)P≥0/05
هرچنــد هــر دو گــروه تمریــن اجبــاری پرشــدت و اختیــاری
در محیــط غنیسازیشــده زمــان کمتــری را نســبت بــه گــروه
دیابــت نــوع  3بــرای رســیدن بــه ســکوی نجــات طــی کردنــد.
امــا تفــاوت آمــاری بــا ایــن گــروه معنــادار نبــود (.)P<0/05
در مقایســۀ ایــن دو نــوع شــیوه تمرینــی ،میانگیــن زمانــی
گــروه تمریــن پرشــدت بــرای رســیدن بــه ســکوی نجــات
در مراحــل آمــوزش ،از گــروه تمریــن اختیــاری در محیــط
یشــدهکمتر بــود .بــا ایــن حــال اختــاف بیــن دو
غنیساز 
گــروه تمرینــی معنــادار نبــود ( .)P<0/05همچنیــن در تمــام
شهــای گــروه دیابــت نــوع  3مســافت
روزهــای آمــوزش ،مو 
بیشــتری را بــرای رســیدن بــه ســکوی نجــات نســبت بــه ســایر

شکل  .2میانگین درصد بیان پروتئین  GFAPدر بافت سفید
هیپوکامپ گروههای پژوهشی با سطح معناداری ()P≥0/05
عالئم روی هر ستون در صورت همنام بودن یعنی تفاوتی بین آن
دو گروه وجود ندارد .در صورت غیر همنام بودن تفاوت معنادار
را در آن گروهها نشان میدهد .برای مثال تفاوت آماری بین
گروههای کنترل سالم و شم با سایرگروههای مطالعه معنادار بود
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اختالف بین این دو گروه تمرینی از لحاظ آماری معنادار نبود (.)P<0/05

شکل  .3منحنی یادگیری حیوانات طی روزهای آموزش ،مقایسۀ مدت زمان پیدا کردن سکو در گروههای مورد بررسی

شکل  .4منحنی یادگیری حیوانات طی روزهای آموزش ،مقایسۀ مسافت پیمودهشده تا سکو در گروههای مورد بررسی

شکل  .5مقایسۀ مدت زمان سپریشده در ناحیۀ هدف در
گروههای مورد بررسی
عالئم روی هر ستون در صورت همنام بودن یعنی تفاوتی بین آن
دو گروه وجود ندارد .در صورت غیر همنام بودن تفاوت معنادار را
در آن گروهها نشان میدهد .در این آزمون از لحاظ آماری تنها بین
گروههای کنترل سالم و شم با گروه دیابت نوع  3اختالف معنادار
بود (.)P≥0/05
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شکل  .6بیان پروتئین  GFAPدر بافت سفید هیپوکامپ با روش رنگآمیزی که بهصورت رنگ تیره نشان داده شده است.

بحث و نتیجهگیری

نهــا هســتند ( .)26آستروســیتها
بســیار بیشــتر از نورو 
بــه دو نــوع رشــتهای و پروتوپالســمیک تقســیم میشــوند.
آستروســیتهای پرتوپالســمیک در مــادۀ خا کســتری قــرار
میگیرنــد و توســط زوائــد شاخهایشــکل خــود نورونهــا را
احاطــه میکننــد .امــا آستروســیتهای رشــتهای در مــادۀ
ســفید قــرار میگیرنــد و دارای انتهــای رگــی هســتند کــه
ســلولها را بــه بخــش خارجــی دیــوارۀ مویرگهــا متصــل

در ایــن تحقیــق تأثیــر فعالیــت بدنــی اختیــاری در محیــط
غنیسازیشــده و تمرینــات اجبــاری بــا شــدت بــاال بــر بیــان
شهــای
پروتئیــن GFAPدر بافــت ســفید هیپوکامــپ مو 
صحرایــی مبتــا بــه دیابت نوع  3بررســی شــد .آستروســیتها
در دســتگاه عصبــی مرکــزی حــدود  25تــا  50درصــد از حجــم
مغــز را اشــغال کردهانــد .ایــن ســلولها بــه نســبت  10بــه 1
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میکنــد .نشــان داده شــده اســت کــه آستروســیتهای
رشــتهای نســبت بــه آستروســیتهای پرتوپالســمیک GFAP
یشــده در
یهــای شناسای 
بیشــتری دارنــد ( .)27ناهنجار 
مغــز و هیپوکامــپ بیمــاران مبتــا بــه  ADو ناهنجاریهــای
یشــده در بیمــاران دیابتــی رابطــۀ مهمــی
مشــابه شناسای 
را میــان دیابــت و آلزایمــر برقــرار میکنــد ( .)28هیپوکامــپ
قســمتی از دســتگاه لیمبیــک مغــز اســت کــه مرکــز یادگیــری
لهــای
یشــود .حافظــه افــراد و مد 
و حافظــه نا مگــذاری م 
حیوانــی کــه هیپوکامــپ آنهــا آســیبدیــده یــا برداشــته شــده
و ب هشــدت مختــل شــده اســت .هیپوکامــپ در قســمت
فوقانــی و جانبــی توســط آلوئــوس ( )alveusپوشــانده
شــده اســت کــه حــاوی رشــتههای مــاده ســفید منتهــی بــه
قشــده داخــل
فیمبریــا ( )Fimbriaاســت ( STZ .)29تزری 
بطــن مغــز بــا اختــال در پیامرســانی انســولین ســبب القــای
دیابــت نــوع  3میشــود .در الگوهــای حیوانــی نشــان داده
شــده اســت کــه ســبب کاهــش عملکــرد شــناختی و اختــال
یشــود .رســوب و تجمــع بتــا آمیلوئیدهــا
در یادگیــری م 
ســبب افزایــش بیــان ســایتوکاینهای التهابــی و فعــال
لســلولی در
شــدن انــواع آبشــارهای پیامرســانی داخ 
شهــای
داخــل مغــز و هیپوکامــپ شــده و موجــب وا کن 
گلیوزیــس و یــا آســتروگلیوزیس میشــود .بیــان بیشازحــد
ســایتوکاینهای التهابــی CNTFو  IL6ســبب فعــال شــدن
مســیر  JAK/STATشــود .هنگامیکــه یــک ســایتوکاین بــه
گیرنــده خــاص خــود بــر روی غشــای ســلولی متصــل شــود،
فعالیــت کینــاز سیتوپالســمی گیرنــدۀ مرتبــط بــا  JAKsفعــال
لشــده باقیمانــدۀ تیروزیــن را در دامنــۀ
میشــود JAKs .فعا 
سیتوپالســمی گیرنــدۀ ســایتوکاین فســفوریله میکنــد تــا
فضــای خالــی بــرای  STATفراهــم کنــد STAT .گیرنــدۀ
ســایتوکین را از طریــق دامنــۀ  SH2خــود متصــل میکنــد و
در بقایــای تیروزیــن توســط  JAKsفســفریله میشــود کــه در
نهایــت بــه تشــکیل همــو یــا هتــرو دیمرهــا از طریــق تعامــل
فســفات  SH2منجــر میشــود .فســفریله شــدن STAT
ســبب بیــان پروتئینــی بــه نــام  GFAPمیشــود کــه متعلــق
بــه رشــتههای میانــی کالس(   III )IFSاســت و ب هطــور
ویــژه در سیتوپالســم آستروســیتهای دســتگاه عصبــی
مرکــزی بیــان میشــود ( GFAP .)30در آستروســیتهای
یهــای مزمــن تخریبکننــدۀ اعصــاب مرکــزی (،)ND
بیمار 
شهــای مبتــا بــه آلزایمــر افزایــش مییابــد
بهویــژه در مو 
و ایــن بیــان بیشازحــد ،از شــاخصهای مهــم در نشــان
دادن وا کنشــی شــدن آستروســیتها و آســیبهای
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شهــای متعــددی تأثیــرات
ســلولی اســت ( .)31پژوه 
مطلــوب فعالیتهــای ورزشــی را در کاهــش عــوارض مخــرب
بیمــاری آلزایمــر و دیابــت نشــان دادهانــد .بــا ایــن حــال،
پژوهــش و تحقیقــی بــا رویکــرد بررســی اثــر فعالیــت بدنــی
بــر اصلیتریــن عامــل آســتروگلیوزیس  ،GFAPدر بیمــاران
مبتــا بــه آلزایمــر و دیابــت نــوع  3یافــت نشــد .نتایــج
پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه تمرینــات اختیــاری گروهــی
کهــای تمرینــی
در محیطــی غنیسازیشــده بــا انــواع محر 
و ورزشــی ،نســبت بــه تمرینــات پرشــدت اجبــاری میتوانــد
تأثیــرات مطلوبتــری را در کاهــش بیــان پروتئیــن،GFAP
شهــای مبتــا بــه دیابــت
در بافــت ســفید هیپوکامــپ مو 
نــوع  3بههمــراه داشــته اســت .همچنیــن ایــن نکتــه حائــز
اهمیــت اســت کــه بــا وجــود اختیــاری بــودن فعالیــت بدنــی
در محیــط غنیسازیشــده ،و شــدت و حجــم کمتــر ایــن
نــوع تمریــن نســبت بــه تمرینــات پرشــدت اجبــاری ،ایــن
نــوع فعالیــت بدنــی تأثیــرات مطلوبتــری در بهبــود حافظــۀ
فضایــی و بهخاطــر آوردن اطالعــات در موشهــای مبتــا
بــه دیابــت نــوع  3دارد .در پژوهــش برنــاردی و همــکاران
شهــای صحرایــی ســالم ،نشــان داده شــد
( )2013روی مو 
کــه نــوار گــردان بــا شــدت متوســط  20دقیقــه در روز بــه مــدت
چهــار هفتــه ســبب کاهــش  GFAPو افزایــش گلوتامیــن
ســنتتاز ( )GSمیشــود ( .)32لیانــگ و همــکاران ()2019
نشــان دادنــد کــه تمرینــات پرشــدت  HIITتوانســت عــوارض
تجمــع پال کهــای آمیلوئیــد بتــا را در هیپوکامــپ موشهــای
یشــده کاهــش دهــد ( .)33پژوهشهــای محــدودی
آلزایمر 
یشــده در  ADرا بررســی کردهانــد.
تأثیــر محیــط غنیساز 
نا کانــو و همــکاران ( )2020نشــان دادنــد کــه محیــط
یشــده توانســت حافظــۀ فضایــی موشهــای
غنیساز 
آلزایمریشــده را نســبت بــه گــروه کنتــرل بهبــود بخشــد
( .)34ایــن نتایــج بــا نتایــج پژوهــش حاضــر همســو بــود.
امــا جانکواســکی و همــکاران ( )2003گــزارش دادنــد کــه دو
مــاه نگهــداری و هوســینگ در محیــط غنیســازی شــده در
موشهــای ترانــس ژنیــک ســبب افزایــش و تجمــع پال کهــای
بتــا آمیلوئیــد خواهــد شــد و ایــن نتایــج بــا ســایر نتایــج
شهــای دیگــر ناهمسوســت ( .)35بــا ایــن حــال ،بیشــتر
پژوه 
شهــای بررسیشــده در محیــط غنیسازیشــده
پژوه 
ب هصــورت نگهــداری و ســکونت (هوســینگ) طوالنیمــدت
بــود و فعالیــت بدنــی بــا زمــان محــدود و مشــخص در AD
یــا دیابــت نــوع  ،3ماننــد روش فعالیــت بدنــی در پژوهــش
حاضــر در مطالع ـهای یافــت نشــد .در مقایســۀ ایــن دو نــوع

ط
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شــیوۀ تمرینــی ،تمرینــات گروهــی اختیــاری بهعلــت تعامــات
بــاالی حیوانــات بــا یکدیگــر (ماننــد تعقیــب کــردن همدیگــر،
نهــا ،ماهیــت رقابتــی آن
جس ـتوجو کــردن ،کشــتی گرفت 
ماننــد تــاش بــرای ا کتســاب دســتگاههایی ماننــد چــرخ
گــردان و نردبــان و فعالیــت در آن ،همچنیــن وجــود انــواع
کهــای مناســب تمرینــی) توانســت رابطــۀ
مختلــف محر 
مســتقیمی را بیــن کاهــش عــوارض آســتروگلیوزیس و عملکرد
حافظــه در ایــن گــروه نســبت بــه گــروه تمرینــات انفــرادی بــا
شــدت بــاال نشــان دهــد .هرچنــد ایــن اختــاف معنــادار
نبــود ،ولــی ایــن موضــوع میتوانــد نســبت مســتقیمی بــا
نتایــج آزمــون حافظــۀ فضایــی مــاز آبــی و بهخاطــر آوردن
اطالعــات داشــته باشــد .بهنحــوی کــه نتایــج نشــان داد
موشهــای گــروه تمریــن اختیــاری محیــط غنیسازیشــده،
عملکــرد بهتــری در آزمــون حافظــۀ فضایــی داشــتند و زمــان
سپریشــده توســط آنهــا در چــارک ناحیــۀ هــدف ،بیشــتر از
گــروه تمریــن اجبــاری پرشــدت بــود .در مقایســۀ ایــن دو نــوع
شــیوۀ تمرینــی میتــوان بــه یکــی دیگر از نتایج آزمــون ماز آبی
موریــس اشــاره کــرد که بــا توجه به داد ههــای مراحل آموزش،
حیوانــات گــروه تمریــن پرشــدت اجبــاری مســافت بیشــتری،
در زمــان سپریشــدۀ کمتــری را نســبت بــه حیوانــات گــروه
تمریــن اختیــاری بــرای رســیدن بــه ســکو نجــات پیمودنــد.
ایــن نتایــج میتوانــد احتمــال تأثیــرات و ســازگاریهای
عصبــی عضالنــی تمرینــات پرشــدت انجامگرفتــه در ایــن
حیوانــات را نســبت بــه حیوانــات گــروه تمریــن اختیــاری در
ایــن آزمــون نشــان دهــد .بــا توجــه بــه نتایــج تحقیــق حاضــر
تهــای گروهــی اختیــاری در محیــط
بهنظــر میرســد فعالی 
یشــده تأثیــرات مطلوبتــری در کاهــش عــوارض
غنیساز 
ناشــی از دیابــت نــوع  3خواهــد داشــت .هرچنــد تمرینــات
پرشــدت اجباری  HIITنیز توانســت وا کنش آســتروگلیوزیس
را نســبت بــه گــروه کنتــرل دیابــت نــوع  3کاهــش دهــد ،ولــی
بهنظــر میرســد تعامــات و فعالیــت گروهــی و همچنیــن
وجــود محرکهــای محیطــی مختلــف هنــگام فعالیــت بدنــی،
بتــری در مســیر JAK/STAT
ممکــن اســت تأثیــرات مطلو 
در کاهــش عوامــل مخــرب آســتروگلیوزیس  GFAPدر
هیپوکامــپ بیمــاران مبتــا بــه دیابــت نــوع  3داشــته باشــد.
از محدودیتهــای ایــن پژوهــش میتــوان بــه ایــن موضــوع
اشــاره کــرد کــه بهعلــت نقصــان و خاموشــی در دســتگاه
بــرق در طــول هشــت هفتــه پژوهــش ،دو جلســۀ تمرینــی
یشــود تأثیــر
برگــزار نشــد .در پژوهشهــای آتــی پیشــنهاد م 
یشــده هماننــد
تمرینــات کوتا همــدت در محیــط غنیساز 
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روش تمرینــی پژوهــش حاضــر و مقایســۀ آن بــا نگهــداری و
یمــدت در محیــط غنیسازیشــده ،روی
فعالیــت طوالن 
عوامــل مخــرب آســتروگلیوزیس و بتاآمیلوئیــد در بیمــاران
مبتــا بــه آلزایمــر و دیابــت نــوع  3بررســی شــود .همچنیــن
بــا توجــه بــه قرارگیــری آستروســیتهای پروتوپالســمیک
در مــادۀ خا کســتری مغــز ،پیشــنهاد میشــود پژوهشــی بــا
رویکــرد بررســی انــواع مختلــف تمرینــات ورزشــی بــر بیــان
 GFAPو بتاآمیلوئیــد در هــر دو بافــت خا کســتری و ســفید
هیپوکامــپ بیمــاران مبتــا بــه دیابــت نــوع  3صــورت پذیــرد
تهــای ورزشــی در ایــن دو بافــت بــا یکدیگــر
و اثــر فعالی 
مقایســه شــود.
حامی/حامیان مالی
این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری پژوهشگر است و هیچگونه
حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان
تمــام نویســندگان در آمادهســازی مقالــه مشــارکت یکســان
داشــتهاند.
تعارض منافع
نویســندگان اعــام میدارنــد هیچگونــه تعــارض منافعــی در
مقالــۀ حاضــر وجــود نــدارد.
تشکر و قدردانی
از جنــاب دکتــر محمدرضــا کــردی و ســرکار خانــم دکتر فاطمه
ش ـبخیز و خانــم دکتــر مظاهــری ب هســبب راهنمایــی در
تدویــن ،اجــرا و همچنیــن تکمیــل مطالعــات ایــن پژوهــش
مهــا زنجانیــان،
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منابع
1. Gold CA, Budson AE. Memory loss in Alzheimer’s disease: Implications for development of
therapeutics. Vol. 8, Expert Review of Neurother–apeutics. Expert Rev Neurother; 2008. p. 1879
91.
2. Ballard C, Gauthier S, Corbett A, Brayne C,
Aarsland D, Jones E. Alzheimer’s disease. Vol.
377, The Lancet. Lancet Publishing Group; 2011.
p. 1019–31.

جمشیدی و همکاران

3 بررسی دو شیوه تمرینی بر وا کنش آستروگلیوزیس در دیابت نوع

mild Alzheimer’s disease. Neurobiol Aging. 2012
Jan;33(1):43–52.
15. Association A. 2019 Alzheimer’s disease facts
and figures. Alzheimer’s Dement. 2019 Mar
1;15(3):321–87.
16. Mohammadi H, Avandi SM, Jamshidi M, Gooya
M. Effect of eight weeks resistance training and
ginger supplementation on glycosylated hemoglobin index in type 2 diabetes patients. Koomesh
J. 2017;19(4). (In Persian).
17. Rahmati MR, Kordi MR, Ravasi AA. Effect
of six weeks forced and voluntary training before EAE induction on the expression of some
adhesive molecules affecting the blood-brain
barrier permeability. J Sport Exerc Physiol.
2022;15(1):57–68. (In Persian).
18. Amrolahi Z, Avandi SM, Khaledi N. The effect
of six weeks’ progressive resistance training on
hippocampus BDNF gene expression and serum
changes of TNF-α in diabetic wistar rats. J Sport
Exerc Physiol. 2022;15(1):1–10. (In Persian).
19. Naderi S, Habibi A, Kesmati M, Rezaie A,
Ghanbarzadeh M. The Effects of Six Weeks High
Intensity Interval Training on Amyloid Beta1-42
Peptide in Hippocampus of Rat Model of Alzheimer’s Disease Induced with STZ. J Clin Res
Paramed Sci. 2018;In Press(In Press). (In Persian).
20. Beauquis J, Pavía P, Pomilio C, Vinuesa A,
Podlutskaya N, Galvan V, et al. Environmental enrichment prevents astroglial pathological
changes in the hippocampus of APP transgenic
mice , model of Alzheimer ’ s disease. Exp Neurol. 2013;239:28–37.
21. Wang N, Liu Y, Ma Y, Wen D. High-intensity interval versus moderate-intensity continuous training: Superior metabolic benefits in diet-induced
obesity mice. Life Sci. 2017 Dec 15;191:122–31.
22. COE. European convention for the protection of
vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Cets. 1991. p. 123.
23. Ritschl LM, Fichter AM, Häberle S, von Bomhard A, Mitchell DA, Wolff K-D, et al. Ketamine-Xylazine Anesthesia in Rats: Intraperitoneal versus Intravenous Administration Using a
Microsurgical Femoral Vein Access. J Reconstr
Microsurg. 2015 Jun;31(5):343–7.
24. Lester-Coll N, Rivera EJ, Soscia SJ, Doiron K,
Wands JR, de la Monte SM. Intracerebral streptozotocin model of type 3 diabetes: relevance to
sporadic Alzheimer’s disease. J Alzheimers Dis.
2006 Mar;9(1):13–33.
25. Grieb P. Intracerebroventricular Streptozotocin
Injections as a Model of Alzheimer’s Disease: in
Search of a Relevant Mechanism. Mol Neurobiol.
2016 Apr;53(3):1741–52.
26. Volterra A, Meldolesi J. Astrocytes, from brain
glue to communication elements: The revolution

3. Ho AJ, Raji CA, Becker JT, Lopez OL, Kuller
LH, Hua X, et al. Obesity is linked with lower
brain volume in 700 AD and MCI patients. Neurobiol Aging. 2010/06/08. 2010 Aug;31(8):1326–
39.
4. Kandimalla R, Thirumala V, Reddy PH. Is Alzheimer’s disease a Type 3 Diabetes? A critical appraisal. Biochim Biophys Acta - Mol Basis Dis.
2017;1863(5):1078–89.
5. von Bartheld CS, Bahney J, Herculano-Houzel S.
The search for true numbers of neurons and glial
cells in the human brain: A review of 150 years of
cell counting. Vol. 524, Journal of Comparative
Neurology. Wiley-Liss Inc.; 2016. p. 3865–95.
6. Pekny M, Wilhelmsson U, Bogestål YR, Pekna
M. The Role of Astrocytes and Complement System in Neural Plasticity. Vol. 82, International
Review of Neurobiology. 2007. p. 95–111.
7. Wilhelmsson U, Bushong EA, Price DL, Smarr
BL, Phung V, Terada M, et al. Redefining the
concept of reactive astrocytes as cells that remain within their unique domains upon reaction
to injury. Proc Natl Acad Sci U S A. 2006 Nov
14;103(46):17513–8.
8. Walker DG, Kim SU, McGeer PL. Complement
and cytokine gene expression in cultured microglia derived from postmortem human brains. J
Neurosci Res. 1995 Mar 1;40(4):478–93.
9. Colliot O, Chételat G, Chupin M, Desgranges
B, Magnin B, Benali H, et al. Discrimination between Alzheimer disease, mild cognitive impairment, and normal aging by using automated segmentation of the hippocampus. Radiology. 2008
Jul;248(1):194–201.
10. Rémy F, Vayssière N, Saint-Aubert L, Barbeau E, Pariente J. White matter disruption at
the prodromal stage of Alzheimer’s disease: Relationships with hippocampal atrophy and episodic memory performance. NeuroImage Clin.
2015;7:482–92.
11. Nasrabady SE, Rizvi B, Goldman JE, Brickman AM. White matter changes in Alzheimer’s
disease: a focus on myelin and oligodendrocytes.
Acta Neuropathol Commun. 2018;6(1):22.
12. Bozzali M, Falini A, Franceschi M, Cercignani
M, Zuffi M, Scotti G, et al. White matter damage
in Alzheimer’s disease assessed in vivo using diffusion tensor magnetic resonance imaging. J Neurol Neurosurg \& Psychiatry. 2002;72(6):742–6.
13. Stoub TR, Detoledo-Morrell L, Dickerson BC.
Parahippocampal white matter volume predicts
Alzheimer’s disease risk in cognitively normal old
adults. Neurobiol Aging. 2014 Aug;35(8):1855–
61.
14. Wang C, Stebbins GT, Medina DA, Shah RC,
Bammer R, Moseley ME, et al. Atrophy and
dysfunction of parahippocampal white matter in

65

نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

4  شماره/15  دوره/1401 زمستان
cise induces hippocampal astroglial alterations in
rats. Neural Plast. 2013;2013.
33. Li B, Liang F, Ding X, Yan Q, Zhao Y, Zhang X,
et al. Interval and continuous exercise overcome
memory deficits related to β-Amyloid accumulation through modulating mitochondrial dynamics.
Behav Brain Res. 2019;376:112171.
34. Nakano M, Kubota K, Hashizume S, Kobayashi
E, Chikenji TS, Saito Y, et al. An enriched environment prevents cognitive impairment in an
Alzheimer’s disease model by enhancing the
secretion of exosomal microRNA-146a from
the choroid plexus. Brain, Behav Immun - Heal.
2020;9:100149.
35. Jankowsky J, Xu G, Fromholt D, Gonzales V,
Borchelt D. Environmental Enrichment Exacerbates Amyloid Plaque Formation in a Transgenic
Mouse Model of Alzheimer Disease. J Neuropathol Exp Neurol. 2004 Jan 1;62:1220–7.

continues. Vol. 6, Nature Reviews Neuroscience.
Nature Publishing Group; 2005. p. 626–40.
27. Barres BA. The mystery and magic of glia: a
perspective on their roles in health and disease.
Neuron. 2008 Nov;60(3):430–40.
28. Pugazhenthi S, Qin L, Reddy PH. Common
neurodegenerative pathways in obesity, diabetes,
and Alzheimer’s disease. Biochim Biophys Acta
- Mol Basis Dis. 2017 May 1;1863(5):1037–45.
29. The Human Hippocampus: Functional Anatomy, Vascularization and Serial Sections with
MRI, 3rd edition. AJNR Am J Neuroradiol. 2005
Nov;26(10):2702.
30. Yan Z, Gibson SA, Buckley JA, Qin H, Benveniste EN. Role of the JAK/STAT signaling
pathway in regulation of innate immunity in
neuroinflammatory diseases. Clin Immunol.
2018;189:4–13.
31. Middeldorp J, Hol EM. GFAP in health and disease. Prog Neurobiol. 2011;93(3):421–43.
32. Bernardi C, Tramontina AC, Nardin P, Biasibetti R, Costa AP, Vizueti AF, et al. Treadmill exer-

66

