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بررسی تأثیر یک دوره فعالیت استقامتی بر تغییرات بافتی ناحیه شکنج
دندانهدار هیپوکمپ موشهای صحرایی نر نژاد ویستار دیابتی
محمد رمی ،1محمد فتحی
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3

 ،مسعود رحمتی ،2محمد رضا تابنده

1دانشجو ،گروه تربیتبدنی ،دانشگاه لرستان ،لرستان ،ایران؛ 2گروه تربیتبدنی ،دانشگاه لرستان ،لرستان ،ایران؛ 3گروه علوم پایه ،بخش
بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
تاریخ پذیرش96/8/8 :

تاریخ دریافت96/4/6 :

چکیده:
زمينه و هدف :دیابت نوع  1یکی از شایعترین بيماری متابوليک است که با افزایش قند خون همراه است و
میتواند سبب بروز اختالالتی در دستگاه عصبی مرکزی شود .هدف از مطالعه حاضر ،ارزیابی بافتشناسی اثرات
محافظتی یک دوره تمرین استقامتی بر بافتشناسی ناحيه شکنج دندانهدار بافت هيپوکمپ موشهای صحرایی
مبتال به دیابت میباشد.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی  20سر موش صحرایی بالغ نر ویستار با  10هفته سن و ميانگين وزن
 245±9/4گرم بهصورت تصادفی در  4گروه  5تایی :دیابتی کنترل ،دیابتی تمرین کرده ،سالم کنترل و سالم تمرین
کرده قرار گرفتند .جهت القاء دیابت ،از روش تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسين ( 45ميلی گرم بر کيلوگرم)
استفاده گردید 48 .ساعت پس از تزریق استرپتوزوتوسين و تأیيد القاء دیابت ،پروتکل تمرین استقامتی با شدت
 %50-%55حداکثر اکسيژن مصرفی برای  5جلسه در هفته و به مدت  6هفته اجرا گردید 24 .ساعت پس از آخرین
جلسه تمرینی ،موشها آسانکشی و بافت هيپوکمپ آنها استخراج شد .از نمونههای هيپوکمپ برشهای
 5-6ميکرومتری تهيه و با روش هماتوکسيلين -ائوزین رنگآميزی شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد ،سطوح گلوکز خون در گروه دیابت تمرین کرده نسبت به دیابت کنترل کاهش
معنیداری داشت ( .)P<0/05نتایج بافتشناسی نمونهها نشان داد ،تعداد سلولهای آستروسيت و اليگودندروسيت
ناحيه شکنج دندانهدار بافت هيپوکمپ متعاقب تمرین استقامتی نسبت به گروههای کنترل به صورت معنیداری
افزایش یافت و تعداد سلولهای ميکروگليا کاهش یافت (.)P<0/05
نتيجهگيری :یافتههای ما اثرات ضد هيپرگليسمی و ضد تخریب عصبی فعاليت بدنی استقامتی را تأیيد کرد؛
بنابراین به نظر میرسد فعاليت بدنی احتماالً بتواند نقش مهمی در بهبود اختالالت عصبی در بيماران دیابت نوع 1
داشته باشد.
واژههای کليدی :دیابت نوع  ،1تمرین استقامتی ،هيپوکمپ ،تخریب عصب.

مقدمه:
دیابت به عنوان خطری برای سالمتی در سراسر

گروهی از ناهنجاریهای متابولیک تعریف میشود که

دنیا در حال گسترش است ( .)1آخرین ارزیابیها نشان

بهواسطه هایپرگلیسمی ناشی از نقص در ترشح انسولین

میدهد که در حال حاضر  415میلیون نفر در سرتاسر

یا مقاومت در برابر عمل انسولین و یا هر دو مشخص

جهان مبتال به دیابت هستند ،و پیش بینی میشود که این

میشود ( .)3انواع مختلفی از دیابت وجود دارد ،اما

آمار تا سال  2040به  642میلیون نفر برسد ( .)2دیابت

رایج ترین شکل آن دیابت نوع  1و  2است .دیابت

شیرین ( )Diabetes Mellitusشایعترین اختالل متابولیک

نوع  1بهواسطه تخریب ذاتی سلول های بتای پانکراس

جدی در انسان است و بهصورت کلینیکی به عنوان

مشخص شده و منجر به کمبود انسولین میشود (.)4

*

نویسنده مسئول :لرستان -دانشگاه لرستان  -گروه تربیت بدنی  -تلفنE-mail: javidfathi@gmail.com ،09163972041 :
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تأثیر فعالیت استقامتی بر بافت ناحیه شکنج دندانهدار هیپوکمپ

دیابت شیرین اغلب سبب بروز اختالالتی نظیر نفروپاتی

همچنین اختالالت ذهنی و حرکتی را در پی دارد (.)12

( ،)Nephropathyنوروپاتی ( )Neuropathyو رتینوپاتی

نشان داده شده است که مرگ سلولی در دیابت و

( )Retinopathyمیشود .در حالی که بسیاری بر این باورند

اختالالت تحلیل برنده مربوط به دستگاه عصبی مرکزی

که دستگاه عصبی مرکزی ()Central Nervuse System

(تخریب عصب) متداول است ( .)13در حال حاضر،

از عوارض بیماری دیابت در امان است ،با این حال،

باوجود تحقیقات گسترده و تالشهای آزمایشگاهی

دادههای جمعآوری شده از مطالعات بالینی و تجربی

مداوم هیچ درمان موثری برای بیماریهای تخریب عصب

نشان میدهد که دیابت نیز میتواند سبب بروز

وجود ندارد ( .)14با توجه به اینکه روشهای درمانی

اختالالتی در  CNSشود (.)4

استفاده شده برای درمان فرآیند تخریب عصبی ناشی از

در سال های اخیر ،تحقیقات و مطالعات متعدد

بیماری دیابت ،اثربخشی ناچیزی داشته و یا دارای

بر روی مدل های حیوانی نشان داده است که دیابت

عوارضی نظیر اسیدوز و سوءهاضمه است ( ،)15بنابراین،

اثرات منفی بر روی دستگاه عصبی مرکزی دارد (.)5

محققان به دنبال روشهای جایگزینی برای پیشگیری و یا

تحقیقات نشان داده است که تحت شرایط التهابی پیشرفته

درمانی با عوارض کمتر در بیماران دیابتی هستند.

ناشی از هایپرگلیسمی ،فعالیت میکروگلیاها افزایش یافته

فعالیت بدنی فواید سالمتی متعددی نظیر افزایش

و با رهایش سایتوکین های پیش التهابی سبب باز شدن

طول عمر ،محافظت در برابر بیماریهای قلبی -عروقی،

همی کانال های ( )Hemichannelsغشایی آستروسیت ها

دیابت ،سرطان و بیماریهای تخریب عصبی دارد (.)16

میشود .باز شدن همی کانال های غشایی گام نخست

محققان نشان دادند که ورزش سبب توسعه یادگیری و

در شروع آبشارهای نوروتوکسیک درون سلولی و

حافظه ،تأخیر زوال شناختی مرتبط با سن و کاهش خطر

پیشرفت مرگ سلولی در آستروسیت ها ،نورون ها و

تخریب عصب میشود ( .)17همچنین تحقیق ذیگری نشان

سلول های اولیگودندروسیت می باشد ( .)6تحقیقی

داده است که فعالیت بدنی عالوه بر توسعه عملکرد

نشان داده است که دیابت اثرات مخربی بر روی

رفتاری ،سبب ارتقاء شکل پذیری سیناپسی در هیپوکمپ

نورونهای هیپوکمپ داشته و از طریق مکانیزم های

که ساختاری کلیدی برای یادگیری است ،میشود (.)18

متعدد و شناخته شدهای سبب آپوپتوز میشود (.)7

 Yooو همکاران گزارش دادند که فعالیت بدنی در

هیپوکمپ یک ساختار جفت شده نعلی شکل است.

موشهای صحرایی مبتال به دیابت نوع  2فعالیت سلول های

هیپوکمپ بخشی از دستگاه لیمبیک بوده که نقش

میکروگلیا را کاهش و متعاقب آن سطوح سایتوکین های

مهمی در حافظه ،احساس و سازگاری دارد (.)8

التهابی را در هیپوکمپ کاهش میدهد ( .)19همچنین

هیپوکمپ یکی از حساسترین مناطق مغز در برابر

نتایج تحقیق انجام شده نشان داد که تکثیر سلول های

ناهنجاریهای متابولیک نظیر دیابت ملیتوس است (.)9

آستروسیت ها متعاقب ورزش با فرآیند رگ زایی در

هم دیابت نوع  1و هم اختالل شناختی ناشی از دیابت

کورتکس و جسم مخطط حیوانات سالم جفت شده و

اولین بار در سال  1922گزارش شده است ( .)10کاهش

تقویت این واحد توسط ورزش ممکن است از عملکرد سد

تحمل گلوکز ،مقاومت به انسولین و هایپرانسولینمی،

خونی مغزی ( ،)Blood-brain-barrierمتعاقب آسیبهای

همگی سبب بروز اثرات منفی بر روی حافظه میشود

مغزی ،محافظت کند ( .)20سازگاریهای عصبی ناشی از

که با آتروفی هیپوکمپ مرتبط است ( .)11به طور ویژه

فعالیت بدنی برای پیشگیری و درمان بیماری های تخریب

گزارش شده است که قند خون باال اثرات مخربی بر

عصبی مانند آلزایمر ،پارکینسون و نوروپاتی دیابت بسیار

مناطق ویژه مغز همچون هیپوکمپ داشته و اختالالتی

سودمند به نظر می رسد ( ،)21با این حال ،سازوکارهای

همچون نقص یادگیری ،حافظه ،توانائی حل مسئله و

احتمالی اثر فعالیت بدنی بر اختالالت عصبی ناشی از
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بیماری دیابت شیرین بهخوبی روشن نیست .همچنین با

نگهداری گردیدند .حیوانات به مدت  2هفته با شرایط

وجود این که ارتباط بیماری دیابت شیرین با اختالالت

آزمایشگاه و نوار گردان مخصوص جوندگان آشنا

دستگاه عصبی مرکزی و اثرات تخریبی آن بر بافتهای

شدند ( .)24در طول مرحله آشنا سازی ،به منظور آشنا

عصبی بهخوبی گزارش شده است ،با این حال

شدن با شرایط آزمایشگاه ،نوار گردان و دستکاری،

سازوکار درگیر در آن دقیقاً مشخص نیست ( .)22از

حیوانات  5روز در هفته به مدت  10-15دقیقه با سرعت

آنجایی که ساختمان هیپوکمپ ،که شامل بخشهایی نظیر

 10متر در دقیقه بر روی نوار گردان راه رفتند.

شاخ آمون ( ،)Cornu Ammonisشکنج دندانهدار

پس از آشنایی با محیط آزمایشگاه و نوار گردان،

( )Dentate Gyrusو ناحیه سابیکولوم ()Subiculum

 14سر از موشهای صحرایی مورد القای دیابت قرار

است ،ناحیهای کلیدی از دستگاه عصبی مرکزی برای

گرفتند و پس از تأیید القای دیابت و متحمل شدن تلفاتی

اشکال مختلف یادگیری و حافظه بوده و در برابر

به تعداد  4سر موش صحرایی 20 ،موش صحرایی

تغییرات هومئوستاز گلوکز بسیار حساس میباشد ( )23و

باقیمانده به روش تصادفی به  4گروه بدین شرح تقسیم

با توجه به اهمیت اختالالت تخریب عصب در اعمال

شدند)1 :گروه دیابتی تمرین ( :)DTاین گروه شامل  5سر

طبیعی مغز و اختالالت گزارش شده در عملکرد بافت

موش صحرایی بود که از طریق تزریق درون صفاقی

هیپوکمپ بیماران دیابت شیرین ،و از سوی دیگر عدم

استرپتوزوتوسین

یافتن مطالعهای که به صورت اختصاصی به بررسی

دیابتی شده و از هفته دوازدهم زندگی به مدت  6هفته و

تغییرات بافتی ناشی از تمرین استقامتی در سلولهای

هر هفته  5جلسه تمرین استقامتی انجام میدادند و پس

عصبی ناحیه شکنج دندانهدار بافت هیپوکمپ موشهای

از آخرین جلسه تمرینی تشریح شدند )2 .گروه دیابتی

صحرایی مبتال به دیابت شیرین پرداخته باشد ،هدف از

کنترل ( :)DCاین گروه شامل  5سر موش صحرایی بود

این مطالعه بررسی تأثیر یک دوره فعالیت استقامتی بر

که از طریق تزریق درون صفاقی  STZدیابتی شده و

بافتشناسی ناحیه شکنج دندانهدار بافت هیپوکمپ

در هیچگونه برنامه تمرینی شرکت داده نشدند .این

موشهای صحرائی مبتال به دیابت شیرین میباشد.

موشهای صحرایی هم زمان با بقیه گروهها تشریح شده

()USA ،Streptozotocin) (Sigma

و کلیه مراحل و آزمایشها مطابق دیگر گروهها بر روی

روش بررسی:

آنها انجام پذیرفت )3 .گروه تمرینی سالم ( :)HTاین
گروه شامل  5موش صحرایی بود که همانند گروه

پژوهش حاضر از نوع تجربی با طرح پسآزمون

DT

به همراه گروه کنترل بوده و به شیوه ی آزمایشگاهی ،با

در برنامه تمرینی نوار گردان شرکت داده شدند.

کد کمیته اخالق پژوهش بر حیوانات به شماره

 )4گروه کنترل سالم ( :)HCاین گروه شامل  5موش

 LU.ECRA. 2017.2از دانشگاه لرستان ،انجام شد.

صحرایی بود که درگیر هیچ فعالیتی نبودند .این

برای این منظور  24سر موش صحرایی نر بالغ نژاد

موشهای صحرایی (گروه  3و  )4نیز همزمان با بقیه

ویستار ( )Wistarبا  10هفته سن و میانگین توده بدنی

گروهها تشریح شده و کلیه مراحل و آزمایشها مطابق

 245±9/4گرم به عنوان نمونه تحقیق از مرکز نگهداری

دیگر گروهها بر روی آنها انجام گرفت.

حیوانات دانشگاه علوم پزشکی لرستان خریداری شد.

پس از  12ساعت محرومیت از غذا ،با تزریق درون

کلیه موشهای صحرایی در شرایط کنترل شده محیطی

صفاقی  45میلی گرم بر کیلوگرم محلول استرپتوزوتوسین

با میانگین دمای  22±3درجه سانتی گراد ،چرخه

( ،(Sigma, St. Louis MO, USA( )STZتهیه شده در

روشنایی -تاریکی  12:12ساعت (شروع چرخه بیداری

بافر سیترات تازه  0/5موالر با  )pH= 4/5دیابت القاء

ساعت  )16و با دسترسی آزاد به آب و غذای ویژه موش

گردید .به موشهای صحرایی غیر دیابتی نیز معادل حجمی
68

محمد رمی و همکاران

تأثیر فعالیت استقامتی بر بافت ناحیه شکنج دندانهدار هیپوکمپ

بافر سیترات تزریق شد 48 .ساعت پس از تزریق ،با ایجاد

بیشینه) بر اساس مطالعه  Chaeو همکاران استفاده

یک جراحت کوچک توسط النست روی ورید دم

شد ()24؛ بدین صورت که گروه های ورزشی

موشهای صحرایی ،یک قطره خونروی نوار گلوکومتر

در معرض تمرین نوار گردان (تردمیل حیوانی مدل

قرار داده شد و قند خون با استفاده از دستگاه گلوکومتری

آذرخش ،شرکت مهندسی پیشرو اندیشه صنعت،

( )Roche Diagnostics K.K., Tokyo, Japanقرائت

ایران) برای  5جلسه در هفته و به مدت  6هفته قرار

گردید .موشهای صحرایی که قند خون آنها باالتر از

گرفتند .سرعت و مدت تمرین نوار گردان به تدریج

 240میلی گرم بر دسی لیتر بود ،به عنوان موشهای

افزایش یافت و از  10متر در دقیقه برای  10دقیقه در

صحرایی دیابتی در مطالعه حاضر مورد استفاده قرار

هفته اول 10 ،متر در دقیقه برای  20دقیقه در هفته دوم،

گرفتند ( .)25با توجه به اینکه قند خون تمامی موشهای

 15متر در دقیقه برای  20دقیقه در هفته سوم 15 ،متر

صحرایی مورد تزریق قرار گرفته باالتر از این مقدار

در دقیقه برای  30دقیقه در هفته چهارم ،به  17-18متر

بود ،القاء دیابت در تمام  14سر موشهای صحرایی

در دقیقه برای  30دقیقه در هفته پنجم افزایش یافت.

گروه های دیابتی تأیید شد.

جهت رسیدن به سازگاریهای به دست آمده در حالت
یکنواخت ،تمامی متغیرهای تمرینی در هفته پایانی

در پژوهش حاضر جهت تمرین استقامتی از

(هفته ششم) ثابت نگه داشته شدند (جدول شماره .)1

شدت تمرینی متوسط ( %50-%55اکسیژن مصرفی

جدول شماره  :1نمایش عددی پروتکل در هفته های مختلف
هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

هفته پنجم

هفته ششم

هفته
مدت تمرین (دقيقه)

10

20

20

30

30

30

سرعت نوارگردان (متر بر دقيقه)

10

10

15

15

18

18

در پایان  6هفته برنامه تمرینی 12 ،ساعت پس از

بر روی اسالید شیشهای تثبیت شدند .در مرحله آخر،

آخرین جلسه تمرین ،موشهای صحرایی توسط تزریق

اسالیدهای شیشهای به وسیله روش معمول هماتوکسیلین-

درون صفاقی ترکیب کتامین ( )75 mg/kg-1و زایالزین

ائوزین

())Hematoxylin and Eosin stain (H and E

( )5 mg/kg-1بی هوش شده و پس از جدا کردن سر

رنگآمیزی شدند (.)26

توسط گیوتین و تحت شرایط استریل بافت هیپوکمپ

در مطالعه میکروسکوپی تعداد آستروسیتها

جداشده و در محلول فرمالین  %10قرار داده شد .بعد از

( ،)Astrocyticالیگودندروسیتها ( )Oligodendrosyteو

 24ساعت بافت هیپوکمپ خارج شده و درون محلول

میکروگلیاها ( )Microglialدر بزرگنمایی ( 40Xبرای هر

تازه فرمالین  %10قرار داده شد .سپس بافت هیپوکمپ

نمونه  5اسالید میکروسکوپی و در هر اسالید  5میدان

به وسیله اتانول آبزدایی شده ( %70به مدت  24ساعت،

میکروسکوپی) در بخش شکنج دندانهدار اندازهگیری و

 %90به مدت  1ساعت و  %100به مدت  1ساعت) و سپس

شمارش شدند .در این مرحله از نرم افزار  Dinocaptureو

توسط گزیلول پاکسازی شده و در پارافین جاسازی

عدسی ،ANMO( Dino-Eye Microscope AM- 423X

شد .در مرحله بعد ،نمونهها توسط دستگاه میکروتوم

تایوان) استفاده شد .در رنگ آمیزیهای ،H and E

( )Leica RM2025, Germanyبا ضخامت  5میکرون

سلول های آستروسیت را میتوان با توجه به هسته بیضی

برش داده شده و پس از طی مراحل متداول تثبیت بافتی،

شکل و روشن آن ها تشخیص داد .این سلولها دارای
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بزرگترین هسته در میان سلولهای گلیا می باشند.

برای مقایسه زوجی گروه ها از آزمون تعقیبی توکی

همچنین در مقطع بافتی سلولهای الیگودندروسیت دارای

استفاده شد .سطح معنی داری نیز  P≤0/05در نظر

هسته کوچک کروی و تیره (هتروکروماتین) میباشند .در

گرفته شد .کلیه بررسیهای آماری با استفاده از نرم افزار

رنگ آمیزیهای  ،H and Eمیتوان میکروگلیاها را توسط

 SPSSانجام گرفت.

هسته کوچک ،کشیده و هتروکروماتین آن ها شناسایی

یافتهها:

نمود ( .)27همچنین با استفاده از اطلس دستگاه عصبی

در شروع برنامه تمرینی سطح گلوکز خون

مرکزی ناحیه شکنج دندانهدار در مقطع عرضی هیپوکمپ

به صورت معنی داری  48ساعت پس از القای دیابت

شناسایی و عملیات اندازهگیری و شمارش انجام شد (.)28
برای گزارش داده ها در نمودارها و جداول از

توسط استرپتوزوتوسین در موشهای گروه های دیابتی

(میانگین  ±انحراف معیار) استفاده شد .ابتدا نرمال بودن

افزایش یافت ( )P≥0/001و پس از  6هفته تمرین

توزیع داده ها و همسان بودن واریانس ها به ترتیب با

استقامتی در مقایسه با گروه های سالم همچنان از

استفاده از آزمونهای کولموگروف -اسمیرنوف و

اختالف معنیداری برخوردار بود ()P≥0/001؛ همچنین،

 levenارزیابی شد .از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه

در پایان برنامه تمرینی ،غلظت گلوکز خون گروه دیابت

برای مقایسه تغییرات تعداد سلول ها و قند خون بین

تمرین کرده نسبت به گروه دیابت کنترل به صورت

گروه های مختلف استفاده شد .به دنبال آنالیز واریانس

معنی داری پایینتر بود (( )P≥0/001نمودار شماره .)1

نمودار شماره  :1سطح سرمی گلوکز ناشتا (ميانگين  ±انحراف معيار) در موش های صحرایی گروه های مختلف
حروف نامتشابه بیانگر وجود اختالف آماری معنیدار در بین گروه ها میباشد (.)P<0/05

وزن اولیه گروه ها اختالف معنی داری با

به صورت معنی داری کمتر بود ( .)P=0/003نتایج

یکدیگر نداشت ( ،)P≥0/05اما در پایان پژوهش ،میانگین

تحلیلهای آماری نشان داد که میانگین تغییرات وزن

تغییرات وزن موشهای گروه کنترل دیابت نسبت به

گروههای تمرین کرده سالم نسبت به کنترل سالم

کنترل سالم و نیز گروه دیابتی تمرین کرده نسبت به گروه

معنی دار نبود ( .)P=0/09همچنین ،میانگین تغییرات وزن

کنترل سالم به صورت معنی داری کمتر بود (به ترتیب

گروههای دیابت تمرین کرده نسبت به کنترل دیابت

 P=0/003و  .)P=0/004میانگین تغییرات وزن گروه

اگرچه پس از  6هفته تمرین افزایش یافت ،اما این افزایش

دیابت تمرین کرده نسبت به گروه سالم تمرین کرده

معنی دار نبود (( )P=0/09نمودار شماره .)2
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تأثیر فعالیت استقامتی بر بافت ناحیه شکنج دندانهدار هیپوکمپ

نمودار شماره  :2تغييرات وزن (ميانگين  ±انحراف معيار) در موش های گروه های مختلف
حروف نامتشابه بیانگر وجود اختالف آماری معنیدار در بین گروه ها میباشد (.)P<0/05

نتایج ارزیابی بافتی مقاطع رنگآمیزی شده با

چند شکلی -هرمی و مولکوالر ناحیه شکنج دندانهدار

هماتوکسیلین و ائوزین ،ناحیه شکنج دندانهدار بافت

بافت هیپوکمپ در جدول شماره  2نشان داده شده

هیپوکمپ و الیههای چند شکلی -هرمی و مولکوالر در

است .نتایج نشان داد که بین تعداد سلول های

تصویر شماره  1نشان داده شده است .نتایج مشاهدات

آستروسیت ،اولیگودندروسیت و میکروگلیا در هر دو

میکروسکوپی نشان داد که تغییرات قابل توجهی در تعداد

الیه چند شکلی  -هرمی و مولکوالر ناحیه شکنج

سلولهای عصبی ناحیه شکنج دندانهدار بافت هیپوکمپ

دندانه دار بافت هیپوکمپ در گروه های مختلف

موشهای دیابتی نسبت به موشهای سالم ایجاد گردید.

تفاوت معنی داری وجود دارد (( )P≤0/05جدول

نتایج تحلیل واریانس بین گروه های مختلف در دو الیه

شماره .)2

جدول شماره  :2نتایج تحليل واریانس بين گروه های مختلف در دو الیه چند شکلی -هرمی و مولکوالر ناحيه
شکنج دندانه دار بافت هيپوکمپ
ناحيه شکنج دندانه دار
الیه چند شکلی -هرمی

الیه مولکوالر

نوع سلول

سطح معنی داری

مقدارF

نوع سلول

سطح معنی داری

مقدارF

آستروسيت

0/001

27/38

آستروسيت

0/001

16/71

اوليگودندروسيت

0/002

13/16

اوليگودندروسيت

0/001

31/78

ميکروگليا

0/011

7/41

ميکروگليا

0/001

26/23

اختالف آماری معنیدار در سطح ( )P<0/05میباشد.

نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که تعداد سلول های

بافت هیپوکمپ ،هم در الیه چند شکلی -هرمی و هم در

آستروسیت و اولیگودندروسیت در ناحیه شکنج دندانهدار

الیه مولکوالر ،در موش های صحرایی دیابتی نسبت به
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موشهای صحرایی سالم به صورت معنی داری کاهش

صحرایی دیابتی نسبت به موش های صحرایی سالم به

یافت ( .)P≤0/05اما ،تعداد سلولهای میکروگلیا در

صورت معنی داری بیشتر بود (به ترتیب  P=0/027و

الیههای چند شکلی -هرمی و مولکوالر در موشهای

( )P=0/025جدول شماره .)3

تصویر شماره  :1مقطع بافتی ناحيه شکنج دندانه دار بافت هيپوکمپ موش صحرایی
 :(Aالیههای چند شکلی -هرمی ( )Pو مولکوالر ( )Mناحیه شکنج دندانهدار هیپوکمپ در گروه کنترل سالم ()H and E × 10؛
 :)B-Cالیههای چند شکلی -هرمی و مولکوالر ناحیه شکنج دندانهدار در گروه کنترل سالم (پیکانهای سیاه سلولهای آستروسیت،
پیکانهای قرمز سلولهای الیگودندروسیت و پیکانهای آبی سلولهای میکروگلیا را نشان میدهد) ()H and E × 40؛  :)Dالیههای چند
شکلی -هرمی و مولکوالر ناحیه شکنج دندانهدار هیپوکمپ در گروه تمرین سالم ()H and E × 10؛  :)E-Fافزایش تعداد سلولهای
آستروسیت و الیگودندروسیت و کاهش تعداد سلولهای میکروگلیا در الیههای چند شکلی -هرمی و مولکوالر ناحیه شکنج
دندانهدار در گروه تمرین سالم نسبت به گروه کنترل سالم قابل توجه است ()H and E × 40؛  :)Gالیههای چند شکلی -هرمی و
مولکوالر ناحیه شکنج دندانهدار هیپوکمپ در گروه دیابت کنترل ()H and E × 10؛  :)H-Iکاهش تعداد سلولهای آستروسیت و
الیگودندروسیت و افزایش تعداد سلولهای میکروگلیا در الیههای چند شکلی -هرمی و مولکوالر ناحیه شکنج دندانهدار در گروه
دیابت کنترل نسبت به گروه کنترل سالم و تمرین سالم قابل توجه است ()H and E × 40؛  :)Jالیههای چند شکلی -هرمی و
مولکوالر ناحیه شکنج دندانهدار هیپوکمپ در گروه دیابت تمرین ()H and E × 10؛  :)K-Lافزایش تعداد سلولهای آستروسیت و
الیگودندروسیت و کاهش تعداد سلولهای میکروگلیا در الیههای چند شکلی -هرمی و مولکوالر ناحیه شکنج دندانهدار در گروه
دیابت تمرین نسبت به گروه کنترل دیابت قابل توجه است ،در حالی که تفاوت قابل توجهی را با گروه کنترل سالم نشان
نمیدهد (.)H and E × 40
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همچنین نتایج نشان داد که پس از پایان  6هفته

شکلی -هرمی (به ترتیب  P=0/02و  )P=0/03و

تمرین استقامتی ،نتایج مشاهدات میکروسکوپی

مولکوالر (به ترتیب  P=0/006و  )P=0/03ناحیه شکنج

نشان داد که میانگین تعداد سلولهای آستروسیت و

دندانهدار بافت هیپوکمپ موشهای صحرایی گروه

اولیگودندروسیت در الیههای چند شکلی -هرمی (هر

تمرین کرده دیابتی نسبت به گروه دیابت کنترل به

دو نوع سلول  )P=0/9و مولکوالر (به ترتیب  P=0/7و

صورت معنی داری بیشتر بود .در حالی که ،نتایج نشان

 )P=0/9ناحیه شکنج دندانهدار بافت هیپوکمپ

داد که تعداد سلول های میکروگلیا در الیه های چند

موشهای صحرایی گروه تمرین کرده دیابتی نسبت به

شکلی -هرمی ( )P=0/04و مولکوالر ( )P=0/001در

گروه کنترل سالم تفاوت معنی داری را نشان

موشهای صحرایی گروه تمرین کرده دیابتی نسبت به

نمیدهد( .)P<0/05همچنین میانگین تعداد سلولهای

گروه دیابت کنترل به صورت معنی داری کاهش یافته

آستروسیت و اولیگودندروسیت در الیههای چند

است (()P<0/05جدول شماره .)3

جدول شماره  :3ميانگين و انحراف معيار تعداد سلولهای آستروسيت ،اوليگودندروسيت و ميکروگليا در الیههای
مختلف هيپوکمپ در موش های صحرایی گروههای کنترل سالم ،تمرین سالم ،دیابت کنترل و گروه دیابت تمرین
ناحيه

شکنج دندانه دار

الیه

سلول

چند شکلی -هرمی

آستروسيت

a19/6±1/5

اوليگودندروسيت

a17/8±0/7

a22/9±3/5

ميکروگليا

a2/8±0/6

a2±0/5

b7/2±2/7

آستروسيت

a24/5±1/5

a28/9±1/1

b19/1±2/3

a25/9±1/7

اوليگودندروسيت

a16/8±1/8

b25/2±2/7

c11/3±0/8

a16/2±1/5

ميکروگليا

a5/5±0/6

b2/6±0/6

c8/3±1/6

b2/6±0/3

مولکوالر

گروه دیابت تمرین

گروه دیابت کنترل

گروه تمرین سالم

گروه کنترل سالم

b31±4

c11/3±1

a25/7±1/1

b10/5±1/6

a17/6±2/8
a4/2±0/5

حروف نامتشابه در هر ردیف نشان دهنده اختالف آماری معنیدار در سطح ( )P<0/05میباشد.

بحث:
در مطالعه حاضر دیابت القاء شده با  STZدر

افزایش یافت .افزایش واکنش گلیال ویژگی رایج

هیپوکمپ موشهای صحرایی ارزیابی شده و اثرات

آسیب مغزی در دیابت است ( )29و معموالً پس از

محافظتی احتمالی فعالیت ورزشی از راه بررسی تغییرات

آسیبهای مختلف ،از جمله استرس اکسیداتیو دیده

تعداد سلولهای گلیال مورد پژوهش قرار گرفت.

میشود .در بیماری دیابت به دلیل قند خون باال،

در این پژوهش ،واکنش گلیال در هیپوکمپ

گونه های اکسیژن و نیتروژن فعال افزایش مییابد که

موشهای صحرایی دیابتی 6 ،هفته بعد از تزریق ،STZ

سبب اکسیده شدن پروتئینها ،آسیب  ،DNAافزایش
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محصوالت پر اکسیداسیون لیپیدی در غشای سلولی و

گلیکوژن و آزادسازی گلوکز ،به عنوان منبع ذخیره

افزایش مرگ نورونها و استرس اکسیداتیو مزمن

انرژی محسوب میشوند ( .)27الیگودندروسیتهای

میشود ()30؛ بنابراین در مطالعه فوق آثار

موجود در ماده سفید با تشکیل غالف میلین در اطراف

هایپرگلیسمی و استرس اکسیداتیو ناشی از تزریق درون

اکسونها ،باعث تسریع انتقال پتانسیل فعال در دستگاه

صفاقی  STZدر پاسخ گلیال موشهای صحرایی و نیز

عصبی مرکزی میشوند ( .)27مطالعه حاضر نشان داد

آثار محافظتی  6هفته فعالیت استقامتی در برابر

که تعداد سلولهای آستروسیت و الیگودندروسیت ناحیه

هایپرگلیسمی و استرس اکسیداتیو و واکنش گلیال

شکنج دندانهدار بافت هیپوکمپ در موشهای صحرایی

مورد مطالعه قرار گرفت.

دیابتی نسبت به گروه کنترل کاهش یافت و متعاقب

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که  6هفته تمرین

 6هفته تمرین استقامتی بر روی تردمیل این تغییرات

استقامتی موجب کاهش معنیدار غلظت گلوکز خون

بهبود یافت و عالوه بر جلوگیری از کاهش تعداد

در گروه تمرین دیابتی شده است .مطالعات نشان

سلولهای آستروسیت و الیگودندروسیت ،روند افزایش

میدهند که ورزش میتواند جهت کاهش سطح گلوکز

تعداد این سلولها را بهبود بخشید .این نتایج با یافتههای

پالسما در طول ورزش و پس از آن مفید واقع شود.

 De Sennaو همکاران ،با وجود تفاوت در نوع روش

همچنین نشان داده شده ورزش میتواند حساسیت

تمرینی و حجم تمرین ،همخوانی دارد ( .)27فعالیت

انسولینی را نیز افزایش دهد ( .)31مطالعات گذشته نشان

بدنی شاخصهایی مانند نورون زایی )،(Neurogenesis

داده است که هایپرگلیسمی به واسطه فعال کردن گیرنده

تقویت طوالنی مدت (،)Long-term potentiation

 (NMDA) N-Methyl-D-aspartateورود کلسیم به

شکلپذیری سیناپسی و به عالوه افزایش بیان فاکتورهای

درون نورونها را افزایش میدهد و ممکن است

نوروتروفیک را گسترش داده و نیز از استرس اکسیداتیو

به واسطه فعال کردن آبشارهای رها کننده رادیکالهای

جلوگیری میکند ( .)36-39در مقابل ،هایپرگلیسمی

آزاد سبب مسمومیت نورونی و متعاقب آن مرگ نورونی

مرتبط با دیابت منجر به کاهش نورون زایی و افزایش

شود ( .)32تخقیق اخیر نشان داده که آسیب اکسایشی

استرس اکسیداتیو و مرگ نورونی میشود (.)41،40

در هیپوکمپ هنگام فعالیت با شدت زیر بیشینه کاهش

میکروگلیاها در شرایط فیزیولوژی خاص،

یافته و ورزش منظم میتواند با اثر ضد اکسایشی

فاکتورهای مغزی را ساخته و آزاد میکنند .در پاسخ به

عملکرد حافظه را ارتقاء دهد ( .)33سازگاریهای

آسیبهای دستگاه عصبی مرکزی این سلولها تکثیر

عصبی ناشی از فعالیت بدنی برای پیشگیری و درمان

یافته و ویژگیهای دفاعی و حتی گاهی سیتوتوکسیک

بیماریهای تخریب عصبی مانند آلزایمر ،پارکینسون و

از خود نشان میدهند .میکروگلیاهای فعال شده با ترشح

نوروپاتی دیابت بسیار سودمند به نظر میرسد (.)21

سیتوکینهایی شامل فاکتور نکروز تومور  TNF-αو

ویژگی مشترک بیماریهای متابولیکی از جمله دیابت،

 IL-1βمیتوانند بر انتقال سیناپسی و نورونها تأثیر

فعال سازی مزمن و درجه پایین سیستم التهابی است

بگذارند .این سلولها ظاهراً نقشهای اصولی در

( .)34این التهاب ممکن است سرانجام از بافتهای

بیماریهای مهمی نظیر عفونتهای ویروسی ،اختالالت

محیطی به مغز گسترش یابد .شواهد اخیر نشان دادهاند

خود ایمنی و تخریب عصبی ()Neurodegeneration

که التهاب عصبی یک مکانیزم علت و معلولی مهم در

نظیر دیابت ،ایفا میکنند (.)19
 Orellanaو همکاران بیان کردند که در حین

بیماریهای تخریب عصبی است (.)35
آستروسیتها نقش مهمی در بسیاری از اعمال

فرآیندهای التهابی در بیماریهای تخریب عصب ،باز

فیزیولوژیک مغز ایفا میکنند .این سلولها با ذخیره

شدن همی کانال ها ایمنی سلول های عصبی را کاهش
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میدهد ( .)42افزایش فعالیت همی کانال ها منجر به

نورون ها نیز می باشند .عالوه بر این ،اعتقاد بر این است

رهاش مولکول های نوروتوکسیک ( )Neurotoxicمانند

که آستروسیت ها ،میانجیهای اصلی بین نورون ها و

گلوتامات و  ATPشده که میتوانند باعث رهایش

گردش خون مویرگی مغز میباشند ( .)20همچنین نتایج

بیشتر سایتوکین ها در میکروگلیاها شوند .سپس باز شدن

مطالعه  De Sennaو همکاران نشان داد که سطوح

همی کانال ها میتواند باعث افزایش کلسیم ،بهواسطهی

سلولهای گلیال ناحیه شاخ آمون بافت هیپوکمپ در

فعالیت گیرندههای  NMDAو  P2Xبه ترتیب توسط

حیوانات دیابتی به دنبال فعالیت بدنی بر روی تردمیل

گلوتامات و  ATPشود .همانگونه که در بیماریهای

افزایش مییابد ( .)27آن ها در مطالعه خود بیان کردند

دیابت میلیتوس و آلزایمر مشاهده میشود ،فرآیندهای

که تکثیر آستروسیت ها پس از فعالیت ورزشی با فرآیند

تخریب عصب که با التهاب عصبی همراه هستند ،ممکن

رگ زایی جفت شده و ممکن است سبب توسعه واحد

است باعث افزایش فعالیت همی کانال های آستروگلیال

عصبی عروقی شود ،ساختاری که شامل اندوتلیوم

و نورونی شود که منجر به مرگ سلول و تخریب

مویرگی ،آستروسیت ،نورون و ماتریکس خارج سلولی

عملکرد  CNSمیشود ( .)43نتایج مطالعه حاضر

است؛ بنابراین ،فعالیت ورزشی ممکن است سد خونی

همچنین نشان داد که فعالیت استقامتی عالوه بر افزایش

مغزی را در برابر تخریب ناشی از دیابت میلیتوس نوع 1

تعداد سلولهای آستروسیت و الیگودندروسیت ناحیه

( )Type 1 diabetes mellitusیا سایر انواع آسیب مغزی

شکنج دندانهدار بافت هیپوکمپ در موشهای صحرایی

محافظت کند (.)27

گروههای تمرین کرده سالم و تمرین کرده دیابتی نسبت

در مجموع مطالعه حاضر نشان داد که کاهش

به گروههای کنترل سالم و کنترل دیابتی ،سبب کاهش

استرس اکسیداتیو و شاخصهای التهابی مکانیزمهای

سلولهای میکروگلیا در ناحیه شکنج دندانهدار بافت

احتمالی هستند که به وسیله آنها فعالیت ورزشی میتواند

هیپوکمپ ،در هر دو الیه چند شکلی -هرمی و

اثر محافظتی خود را بر هیپوکمپ موشهای صحرایی

مولکوالر ،میشود .این نتایج با یافته های تحقیق  Yooو

دیابتی شده با  STZایفا کند.

همکاران هم خوانی داشت ( .)19آن ها در مطالعه
خود بیان کردند که فعالیت ورزشی بر روی تردمیل

نتیجهگیری:

به صورت معنی داری سلولهای میکروگلیا را کاهش
داده و افزایش شاخصهای التهابی نظیر

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تغییرات قابل

IL-6 ،TNF-α

توجهی در بافتشناسی هیپوکمپ موشهای دیابتی به

و  IL-1βناشی از دیابت نوع  2را تعدیل میکند.

دنبال توسعه برنامههای تمرینی ورزشی اتفاق میافتد که

سلولهای میکروگلیا در پاسخ به آسیبهای دستگاه

میتواند نشان دهنده تأثیر سودمند فعالیت ورزشی اصولی

عصبی مرکزی تکثیر یافته و بالفاصله پس از فعال شدن

بر هومئوستاز دستگاه عصبی مرکزی باشد .لذا در صورت

به ماکروفاژهایی تبدیل میشوند که دارای توانایی ارائه

انجام مطالعات تکمیلی و تأیید احتمالی ،این نتایج میتوانند

آنتی ژن و فاگوسیتوز هستند (.)44

در پیشگیری و در درمان اختالالت ناشی از تخریب عصب

نتایج مطالعه  Liو همکاران نشان داد که فعالیت

بیماران دیابتی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

ورزشی سبب تکثیر سلولهای آستروسیت در کورتکس
و جسم مخطط حیوانات سالم میشود ( .)20یافتههای

تشکر و قدردانی:

جدید نشان میدهند که فعالیت آستروسیت ها احتماالً
نشان دهنده فعالیت نورونی بوده و همچنین آستروسیت ها

این پژوهش حاصل رساله دکتری رشته

نه تنها قادر به انتقال سیگنال به یکدیگر بلکه حتی به

فیزیولوژی ورزشی (گرایش عصبی -عضالنی) دانشگاه
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معاونت پژوهشی دانشگاه لرستان و همکاری دانشگاه

 و با شماره1395/11/27 لرستان است که در تاریخ

.شهید چمران اهواز تشکر و قدردانی میشود
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Background and aims: Type 1 diabetes is the most common metabolic disease which is
associated with high blood glucose and can cause disorders in the Central nervous system. The
aim of the present study was to evaluate the protective effect of endurance training on histology
of dentate gyrus region of the hippocampus of rats with experimental diabetes.
Methods: In this experimental study, 20 adult male Wistar rats, 10 weeks of age and weight
average 245±9.4 g were randomly divided into four groups: Diabetic, trained diabetes, healthy
control and the healthy trained groups. Diabetes was induced by intraperitoneal injection of
Streptozotocin (45 mg/kg). 48 h after Streptozotocin injection and diabetes confirmation, the
moderate endurance activity was performed under 50-55% Maximal oxygen uptake for a
six-week period and 5 sessions in a week. 24 hours after the last training session, rats were
anesthetized and sacrificed and then the hippocampus was separated. Sections with 5-6micron
were prepared and stained with Hematoxylin and Eosin staining method.
Results: The results showed that blood glucose levels had lower level in diabetic trained rats
compared to diabetic control animals (P<0.05). Histological results demonstrated that the
numbers of astrocytes and oligodendrocytes were increased in the dentate gyrus of the
hippocampus after endurance training compared to the control group, while the number of
microglial cells were significantly decreased (P<0.05).
Conclusion: Our findings confirmed the anti-hyperglycemia and anti-neurodegenerative effects
of endurance exercise in diabetes status. So, it seems that physical activity plays an important
role on improvement of the nervous complications in type 1 diabetes patients.
Keywords: Type 1 diabetes, Endurance Training, Hippocampus, Neurodegeneration.
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