بهار و تابستان  ،99دوره  ،13شماره  ،1صفحه های89-99 :

اثر چهار هفته تمرین هوازی بر سطوح سولفید هیدروژن در هیپوکمپ موشهای صحرایی نر نژاد
ویستار
فرهاد عظیمی ،معرفت سیاهکوهیان* ،فرناز سیفی ،رقیه افرونده
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
*نویسندة مسئول :معرفت سیاه کوهیان ،تلفن ،09144511435 :رایانامهm_siahkohian@uma.ac.ir :

دریافت مقاله1396/06/15 :

ویرایش مقاله1397/01/25 :

پذیرش مقاله1397/02/02 :

چکیده
هدف :سولفید هیدروژن نقش مهمی در عملکردهای فیزیولوژیایی بدن دارد .مطالعة حاضر بهمنظور تعیین اثر  4هفته تمرین
هوازی بر سطوح  H2Sو  mRNAآنزیمهای  CBSو  SAMدر هیپوکمپ موشهای صحرایی نر نژاد ویستار انجام شد.
روشها 14 :سرموش صحرایی نر نژاد ویستار (با سن  8هفتگی با میانگین وزنی  195±20گرم) ،بهطور تصادفی در دو گروه
کنترل و تمرین هوازی قرار گرفتند .گروه تمرینی  5روز در هفته بهمدت  4هفته ( 15دقیقه با سرعت  10متر بر دقیقه) به
تمرین پرداختند .برای بیان ژن آنزیمهای  CBSو  SAMدر هیپوکمپ از تکنیک  Real time-PCRو برای اندازهگیری  H2Sاز
روش االیزا استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون واریانس  MANOVAو برای تعیین اندازة اثر از آزمون مجذور اتا و
مجذور امگا در سطح اطمینان  95درصد استفاده شد (.)P>0/05
نتایج 4 :هفته تمرین هوازی ویژه ،سطوح  SAM ،CBSو  H2Sهیپوکمپ موشهای صحرایی تمرینی را در مقایسه با موشهای
صحرایی کنترل ،بهطور معناداری افزایش میدهد (بهترتیبP=0/002 ،ES=68/15 ،؛ P=0/001 ،ES=84/85؛ ،ES=77/32
.)P=0/001
نتیجهگیری :چنین بهنظر میرسد که تمرین هوازی ویژه بهواسطة تنظیم مثبت سولفید هیدروژن از طریق آنزیمهای  CBSو
 ،SAMنقش مهمی در عملکردهای فیزیولوژیایی و پاتوفیزیولوژیایی ایفا میکند و روش درمانی غیردارویی سودمندی در بهبود
بیماران زوال عقلی است.
واژههای کلیدی :تمرین هوازی ،سولفید هیدروژن.SAM ،CBS ،
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مقدمه

مغز دارای غلظتی در محدودة  50تا  µM 160است [،]5

سولفید هیدروژن )H2S( 1گازی بیرنگ است که در

اگرچه احتمال دارد غلظت واقعی کمتر از مقادیر ذکر شده

غلظتهای زیاد با بوی تند و ماهیت سمی آن شناخته

باشد [ .]10پس از تجزیهوتحلیل فرایندهای زیستی مختلف

میشود [ .]1گروه کوچکی از مولکولهای گازی بهتازگی

در مغز ،اب و کیمورا [ ]5مطرح کردند که سولفید هیدروژن

کشف شده است که پیامرسان مولکولی عمل میکند [ .]2از

درونزاد عامل تعدیلکنندة عصبی 9عمل میکند.

اینرو ،این گازها ناقلهای گازی 2نامیده میشود [ .]2تا حاال،
سه ترکیب نیتریک اکسید ،)NO( 3مونوکسید کربن)CO( 4
و سولفید هیدروژن ( )H2Sجدیدترین ناقلهای گازی
کشفشده در سلولهای پستانداران شناخته شده است [.]2
با کمال تعجب ،در گذشته نقش سولفید هیدروژن بهجای
مولکول فعال فیزیولوژیایی ،فرآوردهای کماهمیت تلقی
میشد تا اینکه در دهة  ،1980به تولید اندوژنی (درونزادی)
سولفید هیدروژن توجه شد و بعد از مطالعه روی موشها،
نشان داده شد که تحت شرایط فیزیولوژیایی ،سولفید
هیدروژن در سطح سلولی بسیاری از بافتها و اندامهای
حیاتی بهصورت درونزاد تولید میشود [.]3
در پستانداران ،تولید درونزاد سولفید هیدروژن بهطور عمده
از طریق مسیرهای آنزیمی سیستاتیونین -βسنتاز )CBS( 5و
سیستاتیونین -γلیاز )CSE( 6و مرکاپتو پیروات سولفور
ترانسفراز  )3-MST( 7 3انجام میگیرد [ .]4اب و کیمورا []5
در سال  1996گزارش کردند در مغز ،آنزیم  CBSبیشترین
تولیدکنندة سولفید هیدروژن با استفاده از سوبسترای
سیستئین است .همچنین ،فعالکنندة آلوستری آنزیم ،CBS
اس آدنوزیل ال متیونین )SAM( 8است [.]6
بهنظر میرسد  H2Sدرونزاد از طریق مسیر پیامرسانی
آدنیالت سیکالز ( /)ACآدنوزین مونوفسفات سیکالز حلقوی
( ،)cAMPکانالهای پتاسیم وابسته به  )KATP( ATPو
( )KCa2+را تعدیل میکند [ .]7با توجه به روش اندازهگیری
غلظت  H2Sو نوع بافت ،سطوح متفاوتی از غلظت  H2Sدر
پستانداران گزارش شده است [ .]8مطرح شده است که H2S

در خون پستانداران دارای غلظت  1تا  ]9[ µM 300و در

در اندک تحقیقات انجامشده در بررسی تأثیر فعالیت بدنی بر
سطوح درونزاد سولفید هیدروژن و اثر اگزوژنی (برونزادی)
آن ،در برخی مطالعات از انجام فعالیتهـای هـوازی نظیـر
دویـدن روی نوارگردان با شدت و مدت متفاوت در تنظیم
مثبت سولفید هیدروژن حمایت شده است .جوناتز و همکاران
[ ]11در سال  2017نشان دادند که  4هفته تمرین هوازی
موشهای صحرایی بهمدت  5روز ،باعث افزایش تقریباً 14
 μg/kgسطوح درونزاد  H2Sهیپوتاالموس موشهای
صحرایی نسبت به گروه کنترل میشود که با افزایش بیان
ژن آنزیم  CBSهمراه است ،در حالی که بیان ژن آنزیمهای
 3-MSTو  CSEتغییر معناداری نداشت.
در این راستا ،وانک و همکاران [ ]12در سال  2017گزارش
کردند که سطوح درونزاد  H2Sکبد موشهای صحرایی نر
بعد از تمرینات هوازی افزایش مییابد (تقریباً μmol/g 11
نسبت به گروه کنترل) ،همچنین ،باعث افزایش بیان mRNA

آنزیمهای  CES ،CBSو  3-MSTدر کبد موشهای صحرایی
میشود.
بههمین ترتیب ،پان و همکاران [ ]13در سال  2015نشان
دادند که افزایش معناداری در سطوح پالسمایی 5/09( NO
 )μmol/mg 3/54( CO ،)μmol/Lو 3/71( H2S
 )μmol/mgپس از  12هفته تمرین تایچی نسبت به گروه
کنترل مشاهده میشود .همچنین ،در تحقیقات انجام شده
نشان داده شده است که در اثر قرارگیری در معرض گاز H2S

در طول فعالیتهای ورزشی زیربیشینه و بیشینه ،تغییراتی
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در پارامترهای مختلف بیوشیمیایی در عضالت اسکلتی انسان

فیزیولوژیایی  ،H2Sتحقیقـات بیشـتری برای درک بهتر اثر

ایجاد میشود [.]15 ،14

روشهای مختلف تمرینی بر تولید  H2Sو آنزیمهای

یافتهها در بیشتر مطالعات موجود حاکی از این است که H2S

عالوهبر نقشهای فیزیولوژیایی خود بهعنوان تعدیلکنندة
عصبی و محافظتکنندة نرونی ،در پاتوفیزیولوژی دستگاه
عصبی مرکزی نیز درگیر است [ H2S .]16با بیماریهای مهم

سنتزکنندة آن مورد نیاز است و با عنایت به موارد ذکرشده،
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین هوازی ویژه بر
سطوح  H2Sو mRNAهای آنزیمهای  CBSو  SAMدر
هیپوکمپ موشهای صحرایی نر نژاد ویستار بود.

عصبی مانند آلزایمر و پارکینسون مرتبط است .مشاهده شده

روش پژوهش

است که در بسیاری از بیماریها مانند سندرم داون ،بیماری

نمونههای پژوهش

آلزایمر ،بیماری پارکینسون و تشنج ،سطوح درونزاد H2S

تحقیق حاضر از نظر روششناسی ،تجربی و از نظر هدف،

کاهش یافته است [ .]16از آن به بعد ،نقشهای احتمالی

بنیادی بود .نمونة تحقیق حاضر  14سرموش صحرایی نر از

 H2Sدر تمام دستگاههای بدن تحت بررسی قرار گرفت.

نژاد ویستار با سن  8هفتگی و با میانگین وزنی 195±20گرم

همچنین ،گزارش شده است که  H2Sاز طریق مسیرهای

از انستیتو پاستور تهیه شد .موشهای صحرایی در آزمایشگاه

مختلفی از جمله تنظیم فشارخون [ ،]17انتقالدهندة عصبی

حیوانات بخش فیزیولوژی و فارماکولوژی انستیتو پاستور در

[ ،]5ضداکسایش [ ،]18تنظیم التهابی [ ،]19محافظکنندة

شرایط کنترلشدة نور ( 12ساعت روشنایی و  12ساعت

قلب و عروق [ ،]20مهار آپوپتوزیس [ ]21و با تحریک

تاریکی ،شروع روشنایی  6صبح و شروع خاموشی  6عصر)

آنژیوژنز [ ]22و نوروژنز [ ]16موجب ترمیم بافتهای

دما ( 3±22سانتیگراد) ،و رطوبت (حدود  45درصد)

آسیبدیده میشود و نقش مهمی در عملکردهای

نگهداری شدند .تعداد  3تا  5موش صحرایی در قفسهایی از

فیزیولوژیایی و پاتوفیزیولوژیایی دارد.

جنس پلکسیگالس با در توری و به ابعاد  25در  27در 43

از سوی دیگر ،یافتههای مطالعات حاکی از آن است که
فعالیت جسمانی روشی بیخطر ،کمهزینه و مؤثر در
پیشگیری و بهبود اختالل ادراکی و شیوع زوال عقلی از جمله
بیماری آلزایمر است [ .]23حتی کاهش نسبتاً کم در بروز
این بیماری تأثیر قابلتوجهی در هزینههای اجتماعی و
اقتصادی داشته است .فعالیت ورزشی منظم نقش حفاظت
نرونی دارد و نوروتروفینها را بهصورت مثبت تنظیم میکند
[.]24

سانتیمتر بهگونهای نگهداری شدند که آزادانه به آب و غذای
استاندارد دسترسی داشته باشند .سپس ،موشهای صحرایی
بهروش تصادفی ساده به دو گروه کنترل و گروه تمرین هوازی
تقسیم شدند ( 7سرموش صحرایی در هر گروه) .در این
مطالعه ،دورة تمرینی  4هفته انتخاب شد .تمامی مراحل
اجرای پژوهش عبارت بود از نگهداری ،اجرای پروتکل تمرین،
کشتار موشهای صحرایی و بافتبرداری بر اساس ضوابط
کمیتة اخالقی حیوانات مؤسسة پاستور.

با این حال ،باید توجه داشت در متون پژوهشی تاکنون ،در

پروتکل پژوهش

مورد تأثیر تمرین ورزشی بر سطوح درونزاد  H2Sو عوامل

موشهای صحرایی روی نوارگردان با شیب صفر درجه از

دخیل در تولید درونزاد آن در هیپوکمپ تحقیقی انجام

ساعت  9:00صبح تا  14:30بعدازظهر و از شنبه تا چهارشنبه

نگرفته است .بنابراین ،با توجه به عملکردهای مهم

بهمدت  4هفته ( 5روز در هفته با شدت و مدت مورد نظر)
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عظیمی و همکاران

به تمرین پرداختند .موشهای صحرایی در هفتة اول و دوم

و مطابق دستورالعمل کیت انجام شد .تمام مراحل انجام کار

با سرعت  10متر بر دقیقه در دو نوبت جداگانة  15دقیقهای

روی یخ ،زیر هود و با استفاده از وسایل RNase free

با وقفة  5دقیقهای (استراحت غیرفعال ،بهمنظور جلوگیری از

صورت گرفت .ضمن اینکه از  GAPDHبهعنوان ژن کنترل

خستگی عضالنی) روی نوارگردان دویدند .در هفتة سوم ،با

داخلی استفاده شد .کمّیکردن دادهها (نسبت بیان ژن مورد

افزایش شدت و زمان فعالیت ،موشهای صحرایی با سرعت

نظر به ژن مرجع) با روش  2- ∆∆CTصورت گرفت.

 15متر بر دقیقه در سه نویت جداگانة  15دقیقهای با وقفة
 5دقیقهای بین نوبتها دویدند .در هفتة چهارم ،موشهای

جدول  .1نام و توالی پرایمرهای آغازگر مورد استفاده در Real
time-PCR

صحرایی با سرعت  15متر بر دقیقه در  4نویت جداگانة 15
کد ژن

دقیقهای با وقفة  5دقیقهای بین نوبتها به فعالیت پرداختند
(شکل  .]25[ )1موشهای صحرایی گروه تمرین هوازی در
طول مدت جلسات تمرینی پایش شدند و با استفاده از شوک

NM_012522.2

الکتریکی ضعیف (شدت  0/5میلیآمپر) که در حیوان ایجاد
استرس زیادی نمیکرد یا دستکاری با اسفنج به ادامة دویدن

NM_001271211.1

تشویق شدند.

توالی

ژن

´F:5GGAAAGGAGGGAGATGTGAGG´3
R:5´-AGCAAGGGAGCATGTGGG´3

CBS

´5´- CCCTCCTGCCTCAACTCC-3
F:

SAM

´GCTGATGCCACCATGCTG-3
R:5´-

روشهای آزمایشگاهی
 72ساعت بعد از آخرین جلسة تمرینی ،موشهای صحرایی
با تزریق درونصفاقی کتامین ( )90 mg/kgو زایالزین
( )10 mg/kgبیهوش و هیپوکمپ سریعاً استخراج و در
نیتروژن  -80منجمد و برای تجزیهوتحلیل بعدی به یخچال
 -80منتقل شد .اندازهگیری میزان  H2Sبا روش االیزا و با
توجه به دستورالعمل سازندة کیت االیزا (شمارة کاتالوگ
 ،AMS.E02H0004ساخت چین) انجام گرفت .همچنین،
اندازهگیری سطوح بیان mRNAهای  CBSو  SAMاز روش
کمّی  RealTime-PCRو با استفاده از طراحی پرایمر ژن
صورت گرفت (جدول  .)1پس از جداسازی مغز ،حدود 100
میلیگرم هیپوکمپ با روش هاونکوبی پودر و برای استخراج
 total RNAدر  1میلیلیتر Isol RNA-Lysis reagent

هموژن شد .بهمنظور استخراج  RNAبافت سانتریفیوژ و با
استفاده از آنزیمهای مخصوص cDNA ،سنتز شد .سنتز
cDNAبا PrimeScriptTM RT reagent Kit (Perfect

) Real Timeشرکت ( TaKaRaشمارة کاتالوگ )#RR037A

تحلیل آماری
از آزمون شاپیروویلک و لوین بهترتیب ،برای تعیین توزیع
نرمال دادهها و تجانس واریانسها استفاده شد .پس از
مشخصشدن نرمالبودن توزیع دادهها و برقراری فرض
برابری واریانسها ،برای تجزیهوتحلیل آماری دادهها و مقایسه
بین گروهها از آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیری
 MANOVAدر سطح اطمینان  95درصد استفاده شد .برای
تعیین اندازة اثر )ES( 10از آزمون مجذور اتا 11و مجذور

امگا12

استفاده شد .تمامی محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار
 SPSS-23صورت گرفت.
نتایج
بر اساس نتایج واریانس  MANOVAو مقدار  Fو ES

محاسبهشده برای دادههای  SAM ،CBSو  ،H2Sبهترتیب
چنین بهدست آمدF=22/398 ،P=0/001 ،ES=0/737( :؛
،ES=0/877
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 .F=42/835 ،P=0/001بهعبارت دیگر ،بین میانگین سطوح

با  4هفته تمرین هوازی ،سطوح  H2Sهیپوکمپ موشهای

 SAM ،CBSو  H2Sدر گروههای کنترل و تمرین هوازی

صحرایی گروه تمرین هوازی نسبت به موشهای صحرایی

اختالف معناداری مشاهده شد .بعد از مقایسة جفتی سطوح

گروه کنترل ،بهطور معناداری از  30/94به 40/55

 SAM ،CBSو  H2Sهیپوکمپ گروههای تمرین هوازی و

 μmol/mgبیشتر بود (( )P=0/001 ،ES=77/32شکل .)1

کنترل با آزمون مجذور امگا ،نتایج بهدستآمده به شرح زیر

بهعبارت دیگر ،مقادیر اندازة اثر نشان داد  77/32درصد

بود.

تغییرات سطوح  H2Sبین گروههای تمرین هوازی و کنترل
مربوط به انجام تمرین هوازی است .باقی تغییرات بین این
دو گروه به عوامل ناشناخته مربوط میشود.

*

50
40
35
30
25
20
15

میکرو مول بر میلی گرم )( H2 S

45

10
5
0
کنترل

تمرین هوازی

شکل  .1مقایسة میانگین سطوح  H2Sهیپوکمپ موشهای صحرایی بین گروههای تمرین هوازی و کنترل
* تفاوت معنادار با گروه کنترل (()P ≥0/05مقادیر به شکل انحراف معیار  ±میانگین بیان شده است)

یافتهها نشان داد که با  4هفته تمرین هوازی ،سطوح بیان ژنی  CBSو  SAMهیپوکمپ موشهای صحرایی گروه تمرین هوازی،
در مقایسه با موشهای صحرایی گروه کنترل ،بهطور معناداری بیشتر بود (بهترتیبP=0/002 ،ES=68/15 ،؛ ،ES=84/85
( )P=0/001شکل  2و  .)3بهعبارت دیگر ،مقادیر اندازة اثر به ما نشان داد که بهترتیب  68/15و  84/85درصد تغییرات سطوح
 CBSو  SAMبین گروههای تمرین هوازی و کنترل مربوط به انجام تمرین هوازی است.
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*

1
1
0
0
0

بیان ژن CBSنسبت به ژن GAPDHدرهیپوکمپ رت ها

1

0
0
کنترل

تمرین هوازی

شکل  .2مقایسة نسبت سطوح  CBSهیپوکمپ موشهای صحرایی بین گروههای تمرین هوازی و کنترل
* تفاوت معنادار با گروه کنترل (( )P ≥ 0/05مقادیر به شکل انحراف معیار  ±میانگین بیان شده است)

*

1

0
0
0
0
0
0
0

0

بیان ژن ZAMنسبت به ژن GAPDHدر هیپوکمپ رت ها

0

0
کنترل

تمرین هوازی

شکل  .3مقایسة نسبت سطوح  ZAMهیپوکمپ موشهای صحرایی در گروههای مختلف
* تفاوت معنادار با گروه کنترل (( )P ≥ 0/05مقادیر به شکل انحراف معیار  ±میانگین بیان شده است)

بحث و نتیجهگیری

هیپوکمپ موشهای صحرایی نر نژاد ویستار منجر شود که

یافتههای این مطالعه نشان داد  4هفته تمرین هوازی ویژه

ممکن است بیانگر تاًثیر حمایتی متغیرهای پژوهش از طریق

ممکن است به افزایش معناداری در سطوح درونزاد ،H2S

مسیرهای مختلف فیزیولوژیایی در حفاظت و بازسازی

همچنین در سطوح بیان  mRNAآنزیمهای  CBSو SAM

سلولها باشد .بر اساس جستجوهای ما ،این نخستین
مطالعهای است که تأثیر تمرین هوازی ویژه بر سطوح
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درونزاد  H2Sو سطوح بیان ژنی آنزیمهای  CBSو SAM

 SAMدر بافت هیپوکمپ مغز منجر میشود .جالب توجه

هیپوکمپ موشهای صحرایی بررسی شده است .همسو با

است در این زمینه یافتههای بیشتر مطالعات حاکی از این

نتایج این تحقیق ،وانک و همکاران [ ]12در سال 2017

است که  H2Sعالوهبر نقش فیزیولوژیایی خود بهعنوان

گزارش کردند که سطوح پالسمایی  H2Sموشهای صحرایی

تعدیلکنندة عصبی و محاظتکنندة نرونی ،در پاتوفیزیولوژی

نر  8هفتهای بعد از تمرینات هـوازی افزایش مییابد.

دستگاه عصبی مرکزی نیز درگیر است H2S .با بیماریهای

همچنین ،باعث افزایش بیان  mRNAآنزیمهای CES ،CBS

مهم عصبی مانند آلزایمر و پارکینسون مرتبط است .مشاهده

و  3-MSTدر کبد موشهای صحرایی میشود .در این راستا،

شده است که در بسیاری از بیماریها مانند سندرم داون،

جوناتز و همکاران [ ]13در سال  2017نشان دادند که 4

بیماری آلزایمر ،بیماری پارکینسون و تشنج ،سطوح درونزاد

هفته تمرین هوازی موشهای صحرایی روی نوارگردان

 H2Sکاهش یافته است [.]16

موتوری بهمدت  5روز باعث افزایش میزان سطوح درونزاد
 H2Sدر هیپوتاالموس موشهای صحرایی میشود که با
افزایش بیان ژن آنزیم  CBSهمراه بود ،در حالی که بیان ژن
آنزیمهای  3-MSTو  CSEتغییر معناداری نداشته است [.]11
بههمین ترتیب ،پان و همکاران [ ]13در سال  2015نشان
دادند که پس از  12هفته تمرین تایچی ( 60دقیقه در روز،
 6روز در هفته) ،افزایش معناداری در سطوح پالسمایی NO

 CO ،و  H2Sمشاهده میشود.
تانگ و همکاران [ ]26در سال  2015نشان دادند که
موشهای صحرایی بعد از  8هفته تمرین هوازی فزاینده روی
نوارگردان افزایش معناداری در سطوح اندوژنی  H2Sداشتند.
بهاین ترتیب ،در تحقیقی دیگر ،وانک و همکاران [ ]27در
سال  2013نشان دادند که تمرین هوازی در موشهای
صحرایی با فشارخون باال موجب بازسازی و افزایش
سطوح  H2Sو  NOدر آئورت شد و در نتیجه باعث کاهش
هیپرتروفی آئورت و اختالل عملکردی اندوتلیال میشود .از
طرف دیگر ،وو و همکاران [ ]28در سال  2016گزارش کردند
که  5روز تمرین هوازی در هفته بهمدت  40دقیقه ،غلظت
 H2Sو بیان ژن آنزیم  CSEعضالت اسکلتی موشهای
صحرایی را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد.
در تحقیق حاضر نتایج نشان داده است که  4هفته تمرین

در این راستا ،ژانگ و همکاران [ ]21در سال  2014نشان
دادند که  H2Sمغز را در برابر آسیب دمانس عروقی 13ناشی
از خونرسانی مجدد بعد ایسکمی مغزی از طریق مهار
آپوپتوزیس در هیپوکمپ محافظت میکند .آنها دریافتند
که موشهای صحرایی تحت درمان با هیدرو سولفید

سدیم14

( )NaHSنسبت بیشتری از ( Bcl-2ضد آپوپتوز) به bax

(عامل ایجاد آپوپتوز) دارند .همچنین ،در هیپوکمپ بیان ژن
Bcl-2افزایش و بیان ژن  baxکاهش پیدا میکند.
بر اساس شواهد ،آنزیم  CBSهم در تولید  H2Sو هم در
سوختوساز هموسیستئینی نقش دارد و در پاتوژنز بیماری
آلزایمر درگیر است .بیماری آلزایمر با کاهش تولید H2S

همراه است که ممکن است دلیلی برای کاهش حفاظت از
سلولهای عصبی باشد ،بهطوری که آثار مخرب آسیبرسانی
و التهاب عصبی ناشی از  Aβو فشار اکسایشی افزایش پیدا
میکند [ .]29همسو با این مطالعه ،الینگ و همکاران []30
در سال 2010گزارش کردند با انجام فعالیتهای جسمانی،
آثار زیانبار فشار اکسایشی و تسریع آن بر اثر پیری متوقف
میشود و پیامدهای مطلوبی در شکلپذیری سیناپسی و
ادراک دارد .بهعالوه ،سطوح باالی فعالیت جسمانی با سطوح
کمتر نشانگرهای التهابی در محیط همراه است که ارتباط
تنگاتنگی با بیماری آلزایمر دارد.

هوازی ویژه به افزایش معنادار سطوح درونزاد  CBS ،H2Sو
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دربارة چگونگی تأثیر فعالیت بدنی بر حافظه و مغز ،بحثهای

محافظت و ترمیم سلولهای نرونی میشود و در بازسازی

زیادی مطرح شده است و سازوکارهای زیربنایی مداخله

بافتها بسیار سودمند است.

بهطور قطعی آشکار نیست ،ولی فرض بر این است که با

نتایج مطالعة حاضر نشان داد که تمرین هوازی ویژه با افزایش

تغییراتی در بدن این آثار بهوقوع میپیوندد .نتایج تحقیق

سطوح  CBS ،H2Sو  SAMدر هیپوکمپ موشهای صحرایی

حاضر نشان داد بعد از اجرای تمرین هوازی ویژه میزان H2S

نر نژاد ویستار مفید است .بهطور کلی ،با توجه به نتایج

در موشهای صحرایی افزایش مییابد و این افزایش ممکن

بهدستآمده ،چنین میتوان نتیجه گرفت که تمرین هوازی

است از طریق سازوکارهای فیزیولوژیایی  H2Sدر دستگاه

با تنظیم مثبت  H2Sنقش مهمی در عملکرد فیزیولوژیایی و

عصبی مرکزی ،از جمله تعدیل انتقالدهندة عصبی ،تقویت

پاتوفیزیولوژیایی ایفا میکند و روش درمانی غیردارویی برای

بلندمدت

عصبی15

( )LTPو محافظت نرونی ،16مغز را از

عوامل بیماریزای بیشماری محافظت کند [ H2S .]16بر
کانالهای یونی و عملکردهای متعددی از دستگاه عصبی
تأثیرگذار است.
در این راستا ،مطالعات اب و کیمورا [ ]5در سال  1996دربارة
عملکرد زیستی درونزاد  ،H2Sنشان داده است که  H2Sباعث
افزایش گیرندة انمتیل دیاسپارتات )NMDA( 17و افزایش

پیشگیری و بهبود بیماریهای زوال عقلی سودمند است.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از رسالة دکتری فرهاد عظیمی است.
نویسندگان این مقاله از حمایت مالی معاونت پژوهشی
دانشگاه محقق اردبیلی کمال تشکر را دارند.
پینوشتها

تقویت بلندمدت عصبی میشود H2S .تقویت بلندمدت
عصبی را با افزایش جذب Ca+2درآستروسیت با فعالکردن
کانال گیرندههای

کاتیونی18

آستروسیت سپس ،دی-

( )TRPA1تسهیل میکند.

سرین19

( )D-serineرا داخل

سیناپس رها میکند و باعث افزایش فعالیت گیرندههای
 NMDAمیشود.
در مجموع ،افزایش تولید درونزاد  H2Sدر هیپوکمپ مغز
بهواسطة آنزیمهای  CBSو  ،SAMاز طریق مسیرهای
فیزیولوژیایی مختلفی از جمله تنظیم فشارخون [،]17
انتقالدهندة عصبی [ ،]5ضداکسایشی [ ،]18تنظیم التهاب
[ ،]19محافظتکنندة قلب و عروق [ ،]20مهار آپوپتوزیس
[ ]21و با تحریک آنژیوژنز [ ]22و نوروژنز [ ]16موجب
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Abstract
Purpose: Hydrogen sulfide has an important role in the body's physiological functions. The aim of the
present study was to survey on the effects of 4-week aerobic training on CBS, SAM and H2S levels in
hippocampus of Wistar male rats.
Methods: 14 male Wistar rats (12 weeks old and weight 195±20 g) were randomly divided into two
groups including: control and aerobic training. Training group trained 5 days a week for 4 weeks (15
minutes at 10 m/min). CBS and SAM mRNA expression in hippocampus was measured by Real timePCR techniqiue and the ELISA method was used to measure H2S. For data analysis, MANOVA and Eta
and Omega squared tests were used to determine the effect size at 95% confidence level (P<0.05).
Results: Findings revealed that the 4-week of special aerobic training increased significantly the CBS,
SAM and H2S levels in hippocampus of training rats compared to the control rats (ES=68.15, P=0.002;
ES=84.85, P=0.001; ES=77.32, P=0.001).
Conclusion: According to the results, it seems that the special aerobic training can play an important
role in physiological and pathophysiological functions through positive regulation of hydrogen sulfide
via CBS and SAM enzymes and as a non-pharmacologically beneficial therapeutic treatment for
dementia patients.
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