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تاریخ پذیرش96/9/26 :

چکیده
زمینه و هدف :بیماری آلزایمر شایعترین شکل زوال عقل است و پپتیدهای آمیلوئیدبتا نقش محوری در بیماریزایی آن ایفا میکنند .اخیراً ،ورزش منظم به
عنوان یکی از سازوکارهای غیردارویی مهم برای مقابل با بیماری آلزایمر مطرح شده است .با این حال ،نقش پیشگیران ورزش کمتر مورد توجه رهرار گرفته
است .بنابراین ،هدف از مطالع حاضر ،بررسی تأثیر پیشآمادهسازی ورزشی  4هفت ای بر سطح آمیلوئیدبتای محلول و اختالل حافظه در ر ههای متهتال به
بیماری آلزایمر القاء شده با تزریق  Aβ1-42است.
روش كار :هشتاد و چهار سر ر  8هفت ای نر با میانگین وزن  195 ± 20گرم در ابتدا ب صور تصادفی ب دو گروه تمرین هوازی یا استراحت ب مد 4
هفت تقسیم شدند .سپس ،هر گروه ب  3زیرگروه بیماری آلزایمر ،شم و بدون تزریق تقسیم گردید 48 .ساعت پس از آخرین جلس تمرینی ،تزریق  Aβ1-42یا
 DMSOب درون هیپوکمپ صور پذیرفت 7 .روز پس از جراحی ،ر های هر گروه ب طور تصادفی یا رربانی شده ( 7سر ر ) یا تحت آزمهون رفتهاری (7
سر ر ) ررار گرفتند .بدنتال جمعآوری نمون های خونی در ر های رربانی ،بافت هیپوکمپ اسهتررا گردیهد و سهطوح  Aβ1-42در پالسهما و هیپوکمهپ ،و
همچنین مقادیر پالسمایی پروتئین مرتتط با گیرندۀ لیپوپروتئینی با چگالی کم 1-محلول ( )sLRP-1اندازهگیری شد.
يافتهها :نتایج نشان داد ک در گروه ورزش  +بیمهاری آلزایمهر ،سهطح  Aβ1-42مغهزی کمتهر و سهطح  Aβ1-42پالسهمایی بیشهتر از گهروه آلزایمهری بهود
( .)p>0/001همچنین ،سطح  sLRP-1پالسمایی در گروه ورزش  +بیماری آلزایمر بیشهتر از گهروه آلزایمهر بهود ( .)p>0/001بعهالوه ،یهادگیری و حافظه
فضایی ب طور معنیداری در گروه ورزش  +بیماری آلزایمر بهتر از گروه آلزایمر بود (.)p>0/01
نتیجهگیری :ب نظر میرسد ک  4هفت پیشآمادهسازی ورزشی میتواند با افزایش پاکسازی آمیلوئیدبتای محلول از مغز ،افت یادگیری و حافظ فضهایی را
تقلیل دهد.
كلیدواژهها :بیماری آلزایمر ،پیشآمادهسازی ورزشی ،آمیلوئیدبتای محلولsLRP-1 ،

مقدمه
بیماری آلزایمر ( )ADشایعترین شکل زوال عقل
است که از آن به عنوان بزرگترین چاال سات ت
در قرن  21یااد شا ا اساتز از هقناه هاار با ات
شناسی ،وجود پتکهای پیری و رشتههای کات
عصبی به عناوان عتماآ آسای شاناتتی بیمااری
آلزایمر شناسایی ش ااه ()1ز پتکهای پیاری باه
طور عم ا از پپتی های آ یلومی بتا ( Aβ1-40و Aβ1-
یاوری آهرااا در
 )42تشاکیل شا ااها کاه هقا

بیماریزایی بیماری آلزایمار باه طاور گراترداای
ثابت ش ا است ()2ز در این رابنه هشان دادا شا ا
است که رسوب آ یلومیا بتا در پاتکهاای تاار
سلولی با هقص سیناپری ،رگ سلولهای عصبی و
ا ت حا ااه در ارتبااا اسات ()3ز باا ایان حاال،
نالعات اتیر دریا تهاه که وجود اشکال یلاول
الیگو رهای  Aβهربت باه رساوبهاای هاا یلول،
ارتباا بیشتری با اتتتل ادراکی و اتتتل عملکرد
سیناپری دارها ()4ز شاواه آز ایشاگاهی هشاان
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روش کار
پژوه حاضر از هوع تجربی است کاه باه شایوا
آز ایشگاهی اهجام ش  .آز ودهیهای تیقیق حاضر
تع اد  84سر رت هر بالغ هژاد ویرتار  8هفتهای باا
یاهگین وزهی  195 ± 20گرم بوده که از اهرتیتو
پاستور ایران تریه ش ه ز رتها در د ای یینی 3
 22 ±درجه ساهتیگراد ،رطوبت ح ود  45دروا
و چرته روشنایی/تاریکی  12:12ساعت هگر اری -
ش ه به طوری که در دسترسای باه آب و غاذای
استاه ارد ،ی ودیتی ه اشته باشان ز بعا از یاک
هفته آشناسازی با ییط هگر اری ،تماا ی رتهاا
به ناور آشناسازی باا هاوارگردان باه ا ت یاک
هفته ( 10دقیقه با سرعت  10تر بر دقیقه و پنج
روز در هفته) در عرض آن قارار گر تنا ز ساپ ،
رتها به روش تصاد ی سادا در ابتا ا باه  2گاروا
تقریآ ش ه  :گروا ورزش و گروا استراحت؛ گاروا
ورزش  4هفته تمرین هوازی را اجرا هموده و گروا
استراحت همز ان با گروا تمرین و با ت شاابه
با آهرا در عرض هوارگردان تا وش قرار گر تن تا
شرایط یینی بارای هماه رتهاا یکراان باشا
(شکل )1ز
پروتکل تمرین هوازی باه ایان واورت باود کاه
رتها روی هوارگردان با شی وفر درجه 5 ،روز در
هفته به ت  4هفته به تمرین پرداتتن ز سارعت
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دادااه که الیگو رهاای  Aβیلاول تاار ( )5و
رماای در بیماااریزایاای
داتاالساالولی ( )6هقا
بیماری آلزایمار ایفاا ایکننا ز در واقاس سامیت
عصبی رتبط با تجمس داتالسالولی الیگو رهاای
 Aβیلول ،به عنوان یک رت اد اولیه در بیمااری
آلزایمر بودا و رئول اتتتل عملکارد سیناپرای
یباش ()7ز این تجمعات ایتواها از  Aβتولیا
ش ا در داتال سالول ( )8یاا ورود  Aβاز ضاای
تار سالولی باه داتال سالول حاوال شاود ()9ز
تجمس داتلسلولی  Aβیتواه از یاک سالول باه
سلول دیگر تصل به آن هیز نتقل گردد که نجر
بااه پیشاار ت ت ا ریجی بیماااریزایاای در بیماااری
آلزایمار اایشاود ()9ز از ایاان رو ،کنتارل ساانو
آ یلومی بتا ،به ویژا آ یلومی بتای یلاول ،یکای از
اه ا رآ نالعاتی به شمار یرودز
اهتقال  Aβاز یان س توهی -غزی به تاار از
غز به همراا تجزیاه آهزیمای آن رایرهای راآ
شناتته ش ا برای حذ  Aβاضا ی غز به شامار
یروه ز پروتئین رتبط با گیره ۀ لیپوپروتئینی با
چگالی کآ )LRP-1( 1-را در اهتقاال رو باه تاار
 Aβاز یان س توهی -غزی ایفا یکن  ،در حالی
که شاکل یلاول آن ،یعنای  ،sLRP-1رمتارین
حا ل  Aβدر تاون بارای پاکراازی هراایی آن از
طریق کب و کلیهها یباش ()3ز
در حالی که نالعاات در یاا تن در اان قنعای
برای بیماری آلزایمر با شکرات واجاه شا ااها ،
سازوکارهای پیشاگیری از اباتت باه بیمااری و یاا
ح اقل کن کردن سایر پیشار ت بیمااری توجاه
ویژاای را باه تاود جلا کاردا اساتز نالعاات
پیشین هشان دادااه که عالیت ورزشی یک هگرش
غیردارویی یتمال بارای کااه تنار بیمااری
آلزایمر یباش ()10ز عالیت ورزشی ناآ هقا
حفاظت هروهای داشاته ( ،)11هروتارو ینهاا را باه
وورت ثبات تناایآ ایهمایا ( )12و در عاین
حال ،آثار نلوبی بر شناتت ،حجآ غز و عالیات
شبکۀ عصبی در نالعات کنترل ش ۀ ا راد ران
که از لیاا ادراکای ساالآ هراتن و بزرگراانن
بااتت بااه اتااتتل حا اااه دارد ()13ز همچنااین،
ا زای عالیت جرماهی به طاور باالقوا از طریاق
کاه سنو  Aβدر غز ،با کاه تنر اتاتتل

ادراکی و شیوع زوال عقلی هماراا اسات ()14ز باا
این حال ،در ورد تفاوتهای بالقواای کاه مکان
است در پاسخ یک ب ن عاال در قایراه باا با ن
غیر عال به اساتر القاای بیمااری آلزایمار و باه
دهبال آن پاکرازی آ یلومی بتا وجود داشته باشا ،
اطتعاااتی در دسااتر هیرااتز تزریااق  Aβ1-42بااه
درون هیپوکمپ در وش و رت به عنوان یک ل
حیواهی ناس برای القای بیماری آلزایمر یباش
که پتکهای پیری رتبط با کاه حا اه اوم
قاباال تااوجری را ایجاااد اایکن ا ()15ز بنااابراین،
نالعه حاضر به دهبال آن اسات کاه آیاا  4هفتاه
پاای آ اااداسااازی هااوازی اایتواه ا بااا ا اازای
پاکرازی آ یلومی بتا ،بار آ یلومی ی هاشی از تزریق
داتل هیپوکمپی  Aβ1-42را در رتهای هار ویراتار
کاه دادا و اتتتل حا اه را تقلیل ده ؟
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داور ت ادادی و همکاران

هوارگردان در هفتههای اول و دوم تمرین 10 ،تار
بر دقیقه بود که در دو هوبت  15دقیقهای با وقفه 5
دقیقهای بین آن (به ناور جلوگیری از تراتگی
عضتهی در رتها) اجرا ش ز در هفته سوم ،سرعت
به  15تر بر دقیقه ا زای یا ت که در سه هوبات
 15دقیقهای با  2وقفه  5دقیقهای بین آهراا اهجاام
گردی ز در هفته چرارم ،رتها با سرعت  15تر بر
دقیقه در چرار هوبت  15دقیقاهای باا  3وقفاه 5
دقیقااهای بااین آهرااا بااه عالیاات پرداتتن ا ()16ز
رتهای گاروا تمارین در تماام جلراات تمرینای
یش ه و با استفادا از یک شوک الکتریکی
پای
ضعیف باا شا ت  0/5یلایآ پار کاه در حیاوان
استر زیادی را ایجاد همیکن و یا دساتکاری باا
یک اسفنج به ادا ه دوی ن تشویق شا ه ز ساپ ،
رتهای هر گاروا باه روش تصااد ی ساادا باه 3
زیرگروا  14تایی تقریآ گردی ها  :تزریاق Aβ1-42
( ،)ADشآ و ب ون تزریقز
به ناور آ اداساازی آ یلومیا بتا ،ابتا ا پپتیا
 )Abcam, USA( Aβ1-42در یلول باا ر DMSO
 3دروا ( )Sigma Aldrich, USAباا غلاات 5
یکروگرم /یکرولیتر حل و ساپ در قاادیر 30
یکرولیتر به ازای هر ویال تقرایآ و در د اای ̊C
 -80هگر اری ش ز یلول آ یلومی بتا باه ا ت 7
روز در د ای  37 ̊Cاهکوبه ش تاا بتاآ یلومیا باه
شکل یبریل درآی ()17ز
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 48ساعت پا از آتارین جلراه تمارین و باه
دهبال اساتراحت شاباهه ،حیواهاات توساط تزریاق
درون وفاقی کتا ین و زایتزیان بیهاوش شا ه ز
سپ  ،سر حیواهات در دستگاا استریوتاک ثابات
و با ایجاد شکا ی طولی در بخ تلفی جمجماه،
بر اسا اطل پاکرینو و واترون ( ،)18حفرا-
هااایی در وقعیاات  3/8عقاا برگمااا (2/2 ،)AP
یلی تر در طر ین شکا طاولی و  2/7یلی تار
پااایینتر از ساانح جمجمااه ایجاااد و تزریااق درون
هیپوکمپ ( Aβ1-42هر طر  1یکرولیتر) توساط
سرهگ همیلتون وورت پذیر تز جرت اطمینان از
یل درست تزریاق در غاز ،ابتا ا باه دو حیاوان
تار از نالعه جوهر تزریق ش و پ از کشاتار،
یل تزریق بررسی گردیا ز گاروا شاآ هیاز تماام
راحل آز ایشگاهی را هماهن گروا تزریاق Aβ1-42
تجربه هموده  ،با این تفاوت که در گروا شآ یزان
 1یکرولیتااار باااا ر  DMSOدر هااار یاااک از
هیپوکمپها تزریق ش ز
 7روز بعا از جراحاای و توسااعه عتمااآ بیماااری
آلزایماار ( ،)20 ،19رتهااای هاار گااروا بااه طااور
تصاد ی یا قرباهی ش ا ( 7سر رت) یا تیت آز اون
ر تاری ( 7سار رت) قارار گر تنا ز آز اودهیهاای
گروا کشتار توسط تزریق درون وفاقی کتاا ین و
زایتزین بیهوش ش ه ز ساپ  ،بارش در هاحیاه
شکآ و قفره سینه ایجاد ش و ق ار  10یلیلیتر
http://rjms.iums.ac.ir
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تون به وسیله سرهگ رتقیماً از قل اتذ گردیا
و در لولههای حاوی  EDTAریخته ش ز بت اواله
پ از آن ،سر حیوان توسط دستگاا گیوتین جا ا
و غز کا ل تار ش ز سپ  ،با احتیاا هیپوکمپ
از بقیه با ت غز ج ا ش و توسط هیتارونن اایس
نجم گردی ز هموهههای توهی باا سارعت 3000
دور در دقیقه سااهتریفیون و پتسامای حاواله تاا
اهجام راحل بع ی آز ای ها در د ای  -80درجه
ساهتیگراد هگر اری ش ز  100یلیگارم از با ات
هیپوکمپ با استفادا از  1یلیلیتار یلاول PBS
همونهایز ش و به ت یاک شا در د اای -20
درجه ساهتیگراد هگرا اری شا ز بعا از اعماال 2
سیکل اهجماد-ذوب ش ن جرت شکرتن غشااهای
سلولی ،با ت همونن شا ا باه ا ت  5دقیقاه باا
ساارعت  5000دور در دقیقااه در د ااای  4درجااه
ایس رویی توساط
ساهتیگراد ساهتریو یون و سپ
سمپلر استخرا گردی ()21ز پ از آن ،هموهههای
پتسما و هیپوکمپ بارای تعیاین سانو Aβ1-42
یلول به وسایله کیات انیازا ( ;CSB-E10786r
 )Cusabio Biotech, Chinaو بر اساا پروتکال
شرکت سازه ا آن به کار گر ته شا ه ز همچناین،
قاااادیر پتسااامایی  sLRP-1باااا روش انیااازا
( )ABIN627269تعیین ش ز
برای آز ون حا ااه ضاایی از آز اون ااز آبای
وری استفادا ش ز دستگاا ر تااری شاا ل یاک
خزن لزی حلقوی با دیوارا شکی (به قنر  1/5و
ارتفاع  60ساهتی تر) بود که تا ارتفااع  30سااهتی
تری آن از آب  21±2درجه ساهتیگراد پار شا ا
بودز یک ساکوی ا ور باه قنار  10و ارتفااع 28
ساهتی تر ،ح ود  2ساهتی تار زیار سانح آب در
رکز یکی از ربس دایراهای از پای تعیاین شا ا،
قرار دادا ش ز آز ای کننا ا ،رایاهاه و شاکلهاای
راهنمای تاار از ااز در سراسار آز اای ثابات
بوده ز حرکت و ر تار حیوان باه وسایله هارم ا ازار
 Etho Vision 7و یک دوربین که در بانی خزن
قرار یگر ت ،ردیابی و ثبت یش ز ب ین ترتیا
ریر شنای وش در هر بار آ وزش ثبات و ا ت
ز اهی که طول یکشی تا حیوان سکوی پلکرای
گت (سکوی پنران) را پی ا کن و ت ز اهی که
یگذراه  ،اها ازاگیاری
حیوان در ربس دایرا ه

ش ه ز
روش آ اوزش ااز آبای اوری بارای بررسای
یادگیری و حا اه ضایی ب ین وورت بود:
الف) سازش یا تن :به ناور عادت کردن به از،
 24ساعت قبل از آ وزش ،رتها به ت  2دقیقاه
در خزن اق وفیه پلکری گت شنا کرده ز
ب) رحله یادگیری :در این رحله رتهاای هار
ش گروا به ا ت  4روز تاوالی و هار روز در 4
کارآز ایی ج اگاهه جرت یا تن سکوی پنراان کاه
در وسط ربس ساوم (جناوب شارقی) قارار داشات،
تیت آ وزش قرار گر تن ز در شروع هر کارآز ایی
ابت ا به هر رت ت  20 – 15ثاهیه اجازا استقرار
روی سکو دادا یش تا حیوان روت داشته باش
با رؤیات عتیمای از قبیال پنجارا ،یاز و قفراه،
توویفی ضایی از ییط اطرا از به دست آوردز
سپ  ،حیوان باه طاور تصااد ی از یکای از چراار
جرت اولی (شمال ،جنوب ،شرق ،غرب) به هیوی
داتل آب رها یش که سر حیوان به سمت دیوارا
حوضچه قرار گیردز در این حالت ،حیوان شانا ای
کرد تا سکوی پنران زیر آب را پی ا کن و روی آن
قرار گیردز در وورتی که رت قادر باه پیا ا کاردن
سکو در ت  60ثاهیه هبود با دست باه طار آن
ه ایت یش ز پ از پی ا کردن سکو ،به حیاوان
اجازا دادا یش که باه ا ت  20ثاهیاه روی آن
باقی بماه ز ت ز ان پی ا کردن سکو (تاأتیر در
رسی ن به سکو) در هر بار آ وزش اها ازاگیاری و
ثبت یش ز پ از آترین کارآز اایی آ اوزش در
هر روز ،حیوان از حوضچه تار و با حوله تشاک
گشته و به قف تود باز گرداه ا یش ز
آز ون پروب (اهتقال) :یک روز بع از آترین روز
آ وزش ،حا اه ضایی حیواهات ورد ارزیاابی قارار
گر تز در ایان رحلاه ،رتهاا در یاک آز اون 60
ثاهیهای که در طی آن سکو از داتال آب برداشاته
یش  ،ورد ارزیابی قارار گر تنا و ا ت ز اان
ور ش ا در ربس دایرا ه که قابتً ساکو در آن
قرار داشت ،اه ازاگیری ش ز
آز ون سکوی آشکار :به ناور بررسی هماهنگی
حرای -حرکتاای و اهگیازا حیااوان ،پا از اهجااام
آز ون پروب ،سکو توسط یک وفیه سفی رهاگ،
رمی ش و هآ سنح با آب قرار گر ت تا به وورت
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یافتهها
هتایج آز ون تیلیل واریاه یک طر ه هشان داد
که بین سنح آ یلومی بتای هیپوکمپ در گرواهای
ختلااف تفاااوت آ اااری عناایداری وجااود دارد
()F=77/026 ،p>0/001ز به این وورت که سانح
آ یلومی بتای هیپوکمپ در گاروا تزریاق  Aβ1-42و
همچنین ،گروا ورزش +تزریق  Aβ1-42در قایراه
با دیگر گرواها باه طاور عنایداری بیشاتر اسات

شکل  -2سطح آمیلوئیدبتای محلول هیپوکمپ (الف) و پالسما (ب) در گروههای مرتلف مطالع .
 :aتفاو معنیدار با گروه کنترل ( :b ،)p>0/001تفاو معنیدار با گروه تزریق )p>0/001( Aβ1-42
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واضاح دیا ا شاودز ایان ساکو در وساط رباس دوم
( ننقه شمال شرقی) قرار داشت و هر رت در چرار
کارآز ایی به طور تصاد ی از چرار جرت اولی باه
داتل آب رها ش ز ساپ  ،حیاوان شانا کاردا تاا
سکوی سفی رهگ هآ سنح آب را پی ا کن و روی
آن قرار گیردز ت ز ان پی ا کردن سکو در هر بار
آز ون اه ازاگیری یش ز در وورتی که حیوان در
این چرار کارآز ایی قادر به پیا ا کاردن ساکو در
ت  60ثاهیه هبود ،از گروا تاود حاذ ایشا
()22ز نزم باه توضایح اسات کاه تماا ی راحال
پژوه بار اساا آیاینها اه کمیتاه اتاتق در
پژوه داهشگاا تربیت ر و اهراتیتو پاساتور
ایران اهجام ش ز
برای بررسی طبیعی بودن توزیس داداها از آز ون
کولماااوگرو -اسااامیرهف ( )KSاساااتفادا شااا ز
همچنین ،آز ون لوین برای بررسی همران باودن
واریاه ها بکار ر تز به نااور تیلیال داداهاای

ب ست آ ا از شاتص یادگیری ضایی در رحلاه
اکتراب از تیلیل واریاه با اه ازاگیریهای کارر
(گروا * روزهای یاادگیری) و باه نااور تیلیال
دادهای یادگیری ضایی هر روز به وورت ج اگاهه،
حا اه ضایی در آز ون پروب و همچنین ،سنو
آ یلومی بتا و  sLRP-1از تیلیل واریاه یک طر ه
و در وورت هیاز از آز ون تعقیبی تاوکی در سانح
عنیداری ( )P≥0/05استفادا ش ز

تأثیر  4هفته پی آ اداسازی ورزشی بر سنح آ یلومی بتای یلول و اتتتل حا اه در رتهایززز 79

شکل  -3سطح  sLRP-1پالسما در گروههای مرتلف مطالع .
 :aتفاو معنیدار با گروه کنترل ( :b ،)p≥0/05تفاو معنیدار با گروه تزریق )p>0/001( Aβ1-42

شکل  -4میانگین زمان سپری شده برای یافتن سکو در گروههای مورد مطالع در مد چهار روز آموزش ماز آبی موریس.
 :aتفاو معنیدار با گروه کنترل ( :b ،)p≥0/05تفاو معنیدار با گروه تزریق )p>0/001( Aβ1-42
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()p>0/001ز جال آن اسات کاه ورزش تواهراته
است سنح آ یلومی بتای هیپوکماپ را هرابت باه
گروا تزریق  Aβ1-42به وورت عنایداری کااه
دهاا (( )p>0/001شااکل  2الااف)ز بااین ساانح
آ یلومی بتای پتساما در گارواهاای ختلاف هیاز
تفاوت آ اری عنیداری وجود داشت (،p>0/001
)F=77/064ز به طاوری کاه سانح آ یلومیا بتای
پتسما در گروا تزریاق  Aβ1-42و همچناین ،گاروا
ورزش +تزریق  Aβ1-42در قایره با دیگر گارواهاا
بااه طااور عناایداری ا اازای یا اات ()p>0/001ز
همچنین ،گروا ورزش +تزریاق  Aβ1-42هرابت باه
گروا تزریق  Aβ1-42سنح بانتری از آ یلومیا بتای
پتسما را هشان داد (( )p>0/001شکل  2ب)ز
شکل  ،3هتایج آز ون تیلیل واریاه یک طر اه
را باارای ساانو  sLRP-1پتسااما در گاارواهااای

ختلف هشان ایدها ()F=56/081 ،p≥0/001ز
بین سنو  sLRP-1پتسما در گروا تزریاق Aβ1-
 42با دیگر گرواها ( ،)p≥0/001گروا ورزش+تزریق
 Aβ1-42با دیگر گرواهاا ( ،)p≥0/001و گارواهاای
ورزش و ورزش +شآ باا گاروا کنتارل ()p≥0/05
تفاوت عنیداری وجود دارد (شکل )3ز
بین گرواهای اورد نالعاه در اجارای آز اون
سکوی آشاکار تفااوت عنایداری شااه ا هشا
()p<0/05ز هتایج آز ون تیلیل واریاه باا اها ازا
گیریهای تکراری هشاندهن ا عنیدار باودن روز
( ،)F=828/470 ،p>0/001گاااااروا (،p>0/001
 )F=76/730و همچنین ،تعا ل دو تغیر راتقل
روز و گروا ( )F=8/265 ،p>0/001بر ز ان سپری
ش ا برای یا تن ساکو باودز هتاایج آز اون تیلیال
واریاه یک طر ه هشان داد که بین ز ان ساپری
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 :aتفاو معنیدار با گروههای دیگر ( :b ،)p≥0/01تفاو معنیدار با گروه کنترل ()p≥0/05

ش ا برای یاا تن ساکو در گارواهاای ختلاف در
روزهاااااای دوم ( ،)F=30/47 ،p>0/001ساااااوم
( )F=39/924 ،p>0/001و چرااااارم (،p>0/001
 )F=96/196تفاوت آ اری عنیداری وجاود داردز
ت ز ان سپری ش ا برای یا تن سکو در گاروا-
های تزریاق  Aβ1-42و ورزش  +تزریاق  Aβ1-42در
روزهای دوم تا چرارم به طور عنیداری بیشاتر از
گاارواهااای دیگاار بااود ()p≥0/05ز همچنااین ،در
روزهای دوم تا چرارم گروا ورزش  +تزریق Aβ1-42
در قایره با گروا  Aβ1-42در ت ز اان کمتاری
سکو را یا تن ()p>0/001ز باین گارواهاای شاآ،
ورزش  +شآ ،ورزش و کنتارل تفااوت عنایداری
شاه ا هش (( )p<0/05شکل )4ز
هتایج آز ون پروب برای بررسای حا ااه ضاایی
رتها هشان داد که ز ان ور ش ا در ربس دایارا
ه برای گرواهای ختلف باه طاور عنایداری
تفاااوت اساات ()F=20/958 ،p≥0/001ز ز ااان
سپری ش ا در رباس دایارا ها در گاروا تزریاق
 Aβ1-42به طور عنیداری کمتر از گرواهای دیگار
بااود ()p≥0/01ز همچنااین ،گاارواهااای ورزش و
ورزش  +شآ در قایره با گاروا کنتارل باه طاور
عنیدار عملکرد برتری داشتن (( )p≥0/05شکل
)5ز
بحث و نتیجهگیری
ه از نالعه حاضر ،بررسی تأثیر پی آ اادا-
سازی ورزشی  4هفتهای بار سانح آ یلومیا بتای
یلااول و اتااتتل حا اااه در رتهااای بااتت بااه
مجله علوم پزشکی رازی دوره  ،24شماره  ،165اسفند 1396

بیماری آلزایمر القا ش ا با تزریق  Aβ1-42بودز هتایج
این نالعه هشان داد کاه سانو  Aβ1-42یلاول
هیپوکمپ در رتهای گرواهای  ADبیشتر از گروا
کنترل استز همچنین ،پی آ ااداساازی ورزشای
تواهرته است سنو آن را در قایره با گروا AD
کاه دها ز ایان شااه ا باا یا تاههاای لاین و
همکاران ( )2015و ور و همکاران ( )2016همرو
یباش ()23 ,10ز با این حاال ،یاودا و همکااران
( )2009ع ا م تااأثیر تماارین ورزشاای باار ساانو
آ یلومی بتای یلاول غازی را گازارش کاردااها
()24ز دلیل این اتتت را یتوان به ا ل القاای
بیماری آلزایمر و ز اهبن ی شروع اتله تمرینای
هراابت دادز در نالعااه ااذکور ،از ااوشهااای
ترهرژهیک  Tg2576استفادا ش ا بود و تمرینات از
سن  5اهگی شروع ش ز
از آهجایی کاه تشاکیل تجمعاات سامی  Aβباه
غلااات زیاااد آن وابرااته اساات ،نالعاااتی کااه در
راحل اولیه زه گی سانو  Aβیلاول را پاایین
ای-
هگه یداره  ،تنر بیماری آلزایمر را کاه
دهن ()23ز سنو پای ار  Aβدر هتیجه تعادل بین
تولی و پاکرازی آن حاول یشودز از آهجایی که
تولی  Aβتیت تأثیر عالیت ورزشی قرار همیگیرد
( ،)25به هار یرس که تفاوتها در  Aβیلاول
حاوله از اتله تمرینای در تیقیاق حاضار ،باه
علاات تغییاارات در پاکرااازی آن ر دادا اسااتز
پاکرازی  Aβاز غاز از طریاق تخریا  ،اهتقاال از
طریق سا تاوهی -غازی یاا دساتگاا لنفاتیاک-
http://rjms.iums.ac.ir
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شکل  -5زمان سپری شده در ربع دایره هدف در گروههای مورد مطالع در آزمون پروب.
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گلیمفاتیاک غازی واورت ایگیارد کاه بربااود
عملکرد آهرا با تمرین ورزشی پیشتر گزارش شا ا
است ()26 ,10ز
یا ته های تیقیاق حاضار هشاان داد کاه سانح
 Aβ1-42یلااول پتساامایی در گاارواهااای  ADو
ورزش  AD +در قایره با گرواهای دیگر بان باود
که به احتماال زیااد باه دلیال ا ازای پاکراازی
جبراهی در اثر تزریق  Aβ1-42باه غاز باودا اساتز
همچنین ،گروا ورزش  AD +در قایره باا گاروا
 ADسنو بانتری از  Aβ1-42یلول پتسمایی را
هشان داده ز ت یم ی و همکاران ( )1392هیاز
گزارش کردااه که سنح  Aβ1-42یلول پتسمایی
در اثر تمرین ورزشی در رتهاای دیاابتی ا ازای
ییاب ()27ز گمان یشود که بین  Aβدر غاز و
تون یینی تعادلی برقرار استز هشان دادا شا ا
است هنگا ی که سنو تاام  Aβدر غاز ا ازای
ییاب  ،سنو  Aβپتسما و ایس غزی هخاعی به
ییابا ()28ز بناابراین ،ایان
طور همز ان کاه
رضیه نر ش ا است که تغییر ایان تعاادل باه
سمت تون از طریاق ا ازای پاکراازی یینای
مکن است سانو  Aβدر غاز را کااه دها ،
هگرشی که با عنوان "اثر سینک" شناتته یشاود
()29ز به هار یرس که پی آ اداسازی ورزشای
حاضر تواهرته است با القای اثر ساینک ،پاکراازی
 Aβغزی به ییط را ا زای ده ز
ا زای سنو  LRP-1غزی باه دهباال تمارین
ورزشی در بیماری آلزایمر گزارش ش ا است (،)10
ا ا تا آهجا که یداهایآ ،تااکنون نالعاهای تاأثیر
ورزش بر یازان ایان حا ال پروتئینای در تاون،
یعنی  sLRP-1را اه ازاگیری هکاردا اساتز باانتر
بودن سنو  sLRP-1در گرواهای ورزشی نالعه
حاضر وی این نلا اسات کاه احتماانً ورزش
وج ا زای رهاسازی آن یشودز با ایان حاال،
سازوکارهای این ا ر هیاز به بررسایهاای بیشاتری
داردز  sLRP-1د ین تاار سالولی جا ا شا ا از
 LRP-1یباش که باه طاور طبیعای در پتساما
وجود دارد ()30ز  sLRP-1یاک پاروتئین اتصاالی
رآ برای  Aβگردش تون باه شامار ایرود ،باه
طوری که به  70الی  90درو  Aβپتسما تصل
ش ا و با اهتقال آن به سمت کب و کلیاههاا بارای

پاکرازی هرایی ،از دسترسی  Aβبه غز جلوگیری
یکنا ز هشاان دادا شا ا اسات کاه در بیمااری
آلزایمر ،اتصال  Aβباه  sLRP-1باه علات کااه
ساانو آن کااآ ش ا ا و ساانو  Aβآزاد پتسااما
ییاب ()31؛ ایان حالات مکان اسات از
ا زای
طریق اهتقال رو باه داتال باه وسایله  RAGEباه
ا زای سنو  Aβغزی نجر شودز با این حاال،
بااانتر بااودن ساانو  sLRP-1در گااروا  ADدر
قایره با گروا کنترل در نالعه حاضر ،به احتمال
زیاد به ا زای جبراهای ایان حا ال پروتئینای در
راحل ابت ایی بیماری ربوا یشودز
هتایج پژوه حاضر هشان داد که یاادگیری هار
ش گروا تیقیق در طی روزهای آ وزش از آبی،
با کاه ز ان ور ش ا برای رسی ن باه ساکو،
ا زای یا ت؛ با این حال ،روه یادگیری باین ایان
گرواها تفاوت داشتز با این که گارواهاا در ز اان
سااپری شا ا باارای رساای ن بااه سااکو در روز اول
تفاوت عنیداری با یکا یگر ه اشاتن  ،گاروا AD
کمتاارین یاازان یااادگیری را در روزهااای دوم تااا
چرارم هشان دادز ا ا گروا ورزش  Aβ +در قایره
با گروا  ADیاادگیری برتاری داشاتز باه عباارت
دیگر ،پی آ اداسازی ورزشی تواهرته اسات روها
یادگیری ضایی در رحله اکتراب را بربود بخش ز
بربود یادگیری ضایی در اثار تمارین ورزشای در
وشهای پیار ( )26و باتت باه بیمااری آلزایمار
( )31پیشتر گزارش ش ا استز از سوی دیگر ،ع م
تغییر قابل توجه در ز ان ور ش ا برای رسی ن
به سکو در گرواهای ورزشی در قایراه باا گاروا
کنتاارل ،بااه ایاان هکتااه اشااارا دارد کااه در حالاات
طبیعی ،یادگیری ضایی در از آبای تیات تاأثیر
عالیت ورزشی قارار همایگیاردز ایان شااه ا باا
تیقیقااااات هااااوپکین و همکاااااران ( )2011و
تورشی احم و همکاران ( )2012همرو یباشا
که ع م تأثیر تمرین ورزشی بر یادگیری ضایی در
از آبی را در حیواهات سالآ گزارش کردااها (,22
)32ز بنابراین ،به هار یرس ز ااهی کاه تخریا
قابل تحااهای در یاادگیری ر دادا باشا و یاا
عا لی اهس ایجاد یادگیری ش ا باش  ،اثرات ثبت
ورزش برجرتهتر یباش .
از سوی دیگر ،هتایج نالعه حاضر هشان داد کاه
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-پی آ اداسازی ورزشی در رتهاای ساالآ و رت
 حا اه ضاایی را در،های بتت به بیماری آلزایمر
قایره با حیواهات غیرورزشی بربود یبخش ز هی
)2010( ) و برچتل و همکااران2017( و همکاران
هیز پیشتر آثار سود ن تمرین ورزشی بار حا ااه
)ز ا اازای33 ,26( ضااایی را گاازارش همااودااه ا
، سیناپ هاا و شاکلپاذیری سیناپرای،هرونزایی
ا زای سنو عوا ل رش عصبی در هقاا ختلف
غزی باویژا در هیپوکماپ از جملاه ساازوکارهای
شناتته ش ا در بربود عملکرد شناتتی به دهباال
)ز دلیل دیگری که36-34( تمرین ورزشی یباش
بر اسا یا تههاای ایان نالعاه ایتواها بارای
توجیااه آثااار سااود ن ورزش ااناآ در بربااود
یادگیری و حا اه ضاایی در حیواهاات باتت باه
- این است که پی آ ادا،بیماری آلزایمر ارامه شود
سازی ورزشی تواهرته است باا ا ازای پاکراازی
 عملکارد شاناتتی، و کاه تجمس آن در غزAβ
را ا زای ده ز
4  هتایج نالعه حاضر هشان داد که،به طور کلی
هفته پی آ اداسازی ورزشی یتواه باا ا ازای
 وج کاه سانو،پاکرازی آ یلومی بتا از غز
 یلول غزی و ا زای سانو پتسامایی آنAβ
 تماارین ورزشاای پاای از القااای،شااودز همچنااین
 را کااهsLRP-1 بیماااری آلزایماار تواهراات ساانح
 در تون برای اهتقالAβ رمترین حا ل پروتئینی
به کب و کلیهها برای پاکرازی هرایی یباش هیاز
 پااایین بااودن ساانح،ا اازای دهاا ز در هرایاات
آ یلومی بتای یلول به دهباال پای آ ااداساازی
ورزشی وجا کااه ا ات یاادگیری و حا ااه
ضایی پ از القای بیماری آلزایمر ش ز
منابع
1. Ballaed C, Gauthier S, Corbett A, Brayne C,
Aarsland D. Jones e. Alzheimer's disease. Lancet;
2011.377:1019-31.
2. Palop JJ, Mucke L. Amyloid-[beta]-induced
neuronal dysfunction in Alzheimer's disease: from
synapses toward neural networks. Nat. Neurosci;
2010.13(7):812-8.
3. Prasansuklab A, Tencomnao T. Amyloidosis in
Alzheimer’s disease: the toxicity of amyloid beta
(Aβ), mechanisms of its accumulation and
implications of medicinal plants for therapy. Evid.

1396  اسفند،165  شماره،24 مجله علوم پزشکی رازی دوره

Downloaded from rjms.iums.ac.ir at 10:31 IRST on Sunday February 17th 2019

83  هفته پی آ اداسازی ورزشی بر سنح آ یلومی بتای یلول و اتتتل حا اه در رتهایززز4 تأثیر
Shoji M, Ashe KH, Younkin SG. Age-dependent
changes in brain, CSF, and plasma amyloid β
protein in the Tg2576 transgenic mouse model of
Alzheimer's disease. J. Neurosci; 2001.21(2):37281.
29. DeMattos RB, Bales KR, Cummins DJ, Paul
SM, Holtzman DM. Brain to plasma amyloid-β
efflux: a measure of brain amyloid burden in a
mouse model of Alzheimer's disease. Science;
2002.295(5563):2264-7.
30. Quinn KA ,Grimsley PG, Dai YP, Tapner M,
Chesterman CN, Owensby DA. Soluble low density
lipoprotein receptor-related protein (LRP) circulates
in
human
plasma.
J.
Biol.
Chem;
1997.272(38):23946-51.
31. Parachikova A, Nichol K, Cotman C. Shortterm exercise in aged Tg2576 mice alters
neuroinflammation and improves cognition.
Neurobiol. Dis; 2008.30(1):121-9.
32. Hopkins ME, Nitecki R, Bucci DJ. Physical
exercise during adolescence versus adulthood:
differential effects on object recognition memory
and brain-derived neurotrophic factor levels.
Neuroscience; 2011.194:84-94.
33. Berchtold NC, Castello N, Cotman CW.
Exercise and time-dependent benefits to learning
and memory. Neuroscience; 2010.167(3):588-97.
34. Garcia PC, Real CC, Ferreira AF, Alouche SR,
Britto LR, Pires RS. Different protocols of physical
exercise produce different effects on synaptic and
structural proteins in motor areas of the rat brain.
Brain Res.; 2012.1456:36-48.
35. Molteni R, Ying Z, Gómez‐Pinilla F.
Differential effects of acute and chronic exercise on
plasticity‐related genes in the rat hippocampus
revealed by microarray. Eur. J. Neurosci;
2002.16(6):1107-16.
36. Uysal N, Tugyan K, Kayatekin BM, Acikgoz
O, Bagriyanik HA, Gonenc S, et al. The effects of
regular aerobic exercise in adolescent period on
hippocampal neuron density, apoptosis and spatial
memory. Neurosci. Lett; 2005.383(3):241-5.

1396  اسفند،165  شماره،24 مجله علوم پزشکی رازی دوره

sleep deprivation: behavioral, electrophysiological
and molecular
evidence.
Neurobiol.
Dis;
2012.45(3):1153-62.
17. Mohammadpour JD, Hosseinmardi N,
Janahmadi M, Fathollahi Y, Motamedi F,
Rohampour K. Non-selective NSAIDs improve the
amyloid-β-mediated suppression of memory and
synaptic plasticity. Pharmacol. Biochem. Behav;
2015.132:33-41.
18. Paxinos G, Watson C. The rat brain in
stereotaxic coordinates: San Diego: Academic.
1998.
19. Prakash A, Medhi B ,Chopra K. Granulocyte
colony stimulating factor (GCSF) improves memory
and neurobehavior in an amyloid-β induced
experimental model of Alzheimer's disease.
Pharmacol. Biochem. Behav; 2013.110:46-57.
20. Stephan A, Laroche S, Davis S. Generation of
aggregated β-amyloid in the rat hippocampus
impairs synaptic transmission and plasticity and
causes
memory
deficits.
J.
Neurosci;
2001.21(15):5703-14.
21. Zhang Q, Zhao H, Liu W, Zhang Z, Qin H,
Luo F, et al. Developmental perfluorooctane
sulfonate
exposure
results
in
tau
hyperphosphorylation and β-amyloid aggregation in
adults rats: Incidence for link to Alzheimer’s
disease. Toxicology. 2016;347:40-6.
22. Khorshidahmad T, Tabrizian K, Vakilzadeh G,
Nikbin P, Moradi S, Hosseini-Sharifabad A, et al.
Interactive effects of a protein kinase AII inhibitor
and testosterone on spatial learning in the Morris
water maze. Behav. Brain Res; 2012.228(2):432-9.
23. Moore KM, Girens RE, Larson SK, Jones MR,
Restivo JL, Holtzman DM, et al .A spectrum of
exercise training reduces soluble Aβ in a dosedependent manner in a mouse model of Alzheimer's
disease. Neurobiol. Dis; 2016.85:218-24.
24. Yuede CM, Zimmerman SD, Dong H, Kling
MJ, Bero AW, Holtzman DM, et al. Effects of
voluntary and forced exercise on plaque deposition,
hippocampal volume, and behavior in the Tg2576
mouse model of Alzheimer's disease. Neurobiol.
Dis; 2009.35(3):426-32.
25. Adlard PA, Perreau VM, Pop V, Cotman CW.
Voluntary exercise decreases amyloid load in a
transgenic model of Alzheimer's disease. J.
Neurosci; 2005.25(17):4217-21.
26. He XF, Liu DX, Zhang Q, Liang FY, Dai GY,
Zeng JS, et al. Voluntary exercise promotes
glymphatic clearance of amyloid beta and reduces
the activation of astrocytes and microglia in aged
mice. Front. Mol. Neurosci.; 2017.10.
27. Fallah mohammadi Z, Ebrahimzadeh M,
Safaiee A. The combined effect of voluntary wheel
running and Allium paradoxum on plasma Amyloid
beta1-42 levels of diabetic rats. RJMS; 2013.20:2937. (Persian)
28. Kawarabayashi T, Younkin LH, Saido TC,
http://rjms.iums.ac.ir

Downloaded from rjms.iums.ac.ir at 10:31 IRST on Sunday February 17th 2019

Original Article

http://rjms.iums.ac.ir

The effect of 4 weeks of exercise preconditioning on soluble
amyloid
1389
 بهار1، شمارهbeta
،7 دوره
level and memory impairment in rats with Alzheimer's disease induced by
Aβ1-42 injection
Davar Khodadadi, PhD student of Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport
Sciences, Tarbiat Moddaress University, Tehran, Iran. davar.khodadadi@yahoo.com
*Reza Gharakhanlou, PhD, Professor of Exercise Physiology, Department of Physical Education
and Sport Sciences, Tarbiat Moddaress University, Tehran, Iran (*Corresponding author).
ghara_re@modares.ac.ir
Naser Naghdi, PhD, Professor of physiology, Department of Physiology and Pharmacology, Pasteur
Institute of Iran, Tehran, Iran. naghdinasser@yahoo.com
Mona Salimi, PhD, Associate Professor of Medicinal Chemistry, Department of Physiology and
Pharmacology, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran. salimi_mona@yahoo.com
Seyyed Mohammad Azimi, PhD student of Exercise Physiology, Department of Physical Education
and Sport Sciences, Tarbiat Moddaress University, Tehran, Iran. ma.azimi64@gmail.com
Atabak Shahed, PhD student of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport
Sciences, Tehran University, Tehran, Iran.

Abstract
Background: Alzheimer's disease (AD) is the most common form of dementia and amyloid
peptides playing a central role in its pathogenesis. Recently, regular exercise has been
considered as one of the most important non-pharmacological mechanisms to contrast with
AD. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of 4 weeks of
exercise preconditioning on the level of soluble amyloid and memory impairment in rats with
AD induced by Aβ1-42 injection.
Methods: Eighty four male rats with mean±SD weight of 195±20 g were randomly divided
into two groups of aerobic training or resting for 4 weeks. Then, each group was subdivided
into 3 subgroups of AD, sham and non-injected. Forty eight hours after the last training
session, injection of Aβ1-42 or DMSO into the hippocampus was performed. Seven days
after surgery, rats of each groups were either sacrificed (7 rats) or subjected to behavioral
testing (7 rats), randomly. Following the collection of blood samples in the victim's rats, the
hippocampal tissue was extracted and the levels of Aβ1-42 in plasma and hippocampus, as
well as the plasma level of the soluble Low-Density Lipoprotein Receptor-Related Protein-1
(sLRP-1) evaluated.
Results: The results showed that in the exercise + AD group, hippocampal level of Aβ1-42
were lower, and plasma level of Aβ1-42 were higher than the AD group (p<0.001). Plasma
sLRP-1 level in the exercise + AD group was also greater than the AD group (p<0.001).
Moreover, spatial learning and memory were significantly better in the exercise + AD than
AD group (p<0.01).
Conclusion: It seems that 4 weeks of exercise preconditioning could reduce the loss of
spatial learning and memory through increasing soluble amyloid beta clearance from the
brain.
Keywords: Alzheimer's disease, Exercise preconditioning, Soluble amyloid beta, sLRP-1
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