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Introduction: Stroke is one of the most prevalent causes of death worldwide. Strategies

that increase the resistance of neural cells to ischemia-induced damages are crucial to prevent
brain damage. This study aimed to investigate the effect of endurance training and adenosine
injection on the expression of the A2B gene after ischemia-reperfusion in Wistar rats.
Materials and Methods: 40 male Wistar rats (220±20g) were divided into four groups;
endurance training +adenosine+ ischemia, ischemia+ adenosine, endurance training+ ischemia,
and control. Ischemic induction was conducted through the common carotid artery ligation.
After the ischemic insult, an endurance training protocol was performed. Eight weeks after
ischemic induction and exercise protocol, blood samples were taken from rats, and expression
of the A2B gene was measured. Results: There was a significant difference in the expression
of the A2B gene between the ischemic control and endurance training +adenosine+ ischemia
groups. Conclusion: It seems endurance training protocol protected neurons from ischemic
injury and improved rat brain function. The administration of adenosine has also played an
important role in the regulatory mechanisms of ischemic-reperfusi

Keywords:
1. Ischemia
2. Adenosine
3. Stroke

*Corresponding Author: Farah Nameni
E-mail: dastavard96@gmail.com

7979

دوره نهم ،شماره يكم ،زمستان 1399

تاثیر تمرین استقامتی و آدنوزین بر بیان ژن  A2Bمدل ایسکمی -ریپرفیوژن مغز موش صحرایی نر

منصور رحیمی ،فرح نامنی

*

گروه تربیتبدنی ،واحد ورامین پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین ،ایران

دریافت 19 :مرداد 1399

اطالعات مقاله:
اصالحيه 6 :مهر 1399

پذیرش 9 :مهر 1399

چــــــــكيده

واژههاي كليدي:
 .1ایسکمی
 .2آدنوزین
 .3سکته مغزی

پست الكترونيكdastavard96@gmail.com :

80
80

] [ DOI: 10.52547/shefa.9.1.79

*نويسنده مسئول :فرح نامنی

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2022-08-16

مقدمه :سکتۀ مغزی از شایعترین علل مرگ و میر در جهان است .لذا راهکارهایی که موجب افزایش
مقاومت سلولهای عصبی در برابر آسیبها و تحلیل عصبی ناشی از ایسکمی شوند مورد توجه هستند .هدف
مطالعۀ حاضر بررسی تاثیر تمرین استقامتی و تزریق آدنوزین بربیان ژن  A2Bپس از ايسكمي ريپرفيوژن در
موشهای صحرایی نر ویستار بود .مواد و روشها :تعداد  40سر موش صحرایی نر ویستار (220±20گرم)
در  4گروه :تمرین استقامتی +آدنوزین+ایسکمی ،ایسکمی+آدنوزین ،تمرین استقامتی+ایسکمی و کنترل
تقسیم شدند .القای ایسکمیک از طریق شریان مشترک کاروتید صورت گرفت .پس از القای ایسکمی ،پروتکل
تمرین استقامتی انجام شد .هشت هفته پس از القای ایسکمیک و پروتکل تمرینی ،نمونههای خون از
موشها اخذ و بیان ژن  A2Bاندازهگیری شد .یافتهها :بین گروه کنترل ایسکمی با گروه تمرین استقامتی+
آدنوزین+ایسکمی در بیان ژن  A2Bتفاوت معنادار وجود داشت .نتیجهگیری :بهنظر میرسد پروتکل تمرینی
فعالیت استقامتی ،از نورونها در شرایط آسیب ایسکمی حفاظت کرده و عملکرد موشهای صحرایی بهبود
یافته است .تجویز آدنوزین نیز در مکانیسمهای تنظیمی ایسکمی ریپرفیوژن نقش مهمی داشته است.
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مقدمه
فعالیــت جســمانی منظــم و برنامههــای تمرینــی مناســب بــه
ارتقــا و توســعه اجراهــای ورزشــی و فیزیولوژیــک و بهبــود
س��طح س�لامت ب��دن کمــک میکن��د .برنامههاــی فعالیــت
اســتقامتی و تمرینــات هــوازی بــا شــدت کــم و طوالنیمــدت
موجــب افزایــش تــوان هــوازی میباشــند و جــذب خــون و
اکســیژن کافــی را بــرای مغــز و عضــات تأمیــن میکننــد.

یکــی از اثــرات شــناختهشــده آدنوزیــن ،توانایــی کنتــرل
تومورهــای دســتگاه عصبــی مرکــزی در هــر دو حالــت
فیزیولوژیکــی و پاتوفیزیولوژیــک اســت .آدنوزیــن بــا چهــار
گیرنــده  A2B ،A2A ،A1و  ،A3در تعامــل اســت (.)1، 2

8181

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2022-08-16

ممکــن اســت فعــالســازی برخــی از ایــن گیرندههــا تشــدید
یابــد ( .)9همچنیــن آدنوزیــن در محافظــت عصبــی و تمرکــز
مغــز مؤثــر اســت .درواقــع ســیگنالیک آدنوزیــن بــرای کنتــرل
جریــان اطالعاتــی بیــن ســلولهای عصبــی در مغــز طراح ـی
شــده اســت .آدنوزیــن در غلظتهــای پاییــن در فضــای خــارج
ســلولی وجــود دارد ،امــا در شــرایط اســترس میــزان ســطوح
خــارج ســلولی آن افزایــش مییابــد .تنــش متابولیــک مرتبــط
بــا هایپوکســی ،ایســکمی ،ترومــا و فعالیــت بیــشاز حــد
عصبــی باعــث افزایــش شــدید غلظــت آدنوزیــن خــارج ســلولی
میشــود کــه نقــش مهمــی در کنتــرل ضایعــات بعــدی بافــت
دارد .در برخــی مــوارد ،تحریــک گیرنــده آدنوزیــن ســبب
آســیب بافتــی میشــود ( .)10لیبلــت و همــکاران ( )2010بــه
بررســی اثــر پیــش آمــاده ســازی ورزشــی بــر کاهــش اثــرات
ایســکمی پرداختنــد .نتایــج آنهــا نشــان داد مــدت زمــان
بیشــتر ورزش بــرای کاهــش عــوارض ناشــی از ســکته کافــی
نبــوده اســت ( .)11سوینســون و همــکاران ( )2016نیــز تأثیــر
تمریــن ورزشــی بــر آســیب مغــزی پــس از القــای ایســکمی
گلوبــال مغــزی را بررســی کردنــد ( .)12بــا اســتفاده از تردمیــل
اجبــاری پــس از القــای ایســکیمی ،میــزان اضطراب ،افســردگی
و رفتارهــای شــناختی مطالعــه شــده اســت .نتایــج آنها نشــان
داد تردمیــل اجبــاری موجــب پاســخ اســترس شــده اســت و
افزایــش اضطــراب بــا افزایــش ســطح کورتیکوســترون همــراه
اســت ( .)13در مطالعــات قبلــی فقــط از تمریــن بهعنــوان
پیــش آمــاده ســازی اســتفاده شــده اســت یــا در مطالعــات
پزشــکی صرفـاً بــه تأثیــر آدنوزیــن در ایســکمی پرداختــهشــده
اســت ،امــا در ایــن پژوهــش تأثیــر همزمــان تمریــن اســتقامتی
و آدنوزیــن بــا هــم بررســیشــده اســت .لــذا بــرای تعییــن
تأثیــر تمرینــات اســتقامتی و مصــرف آدنوزیــن بــر ایســکمی
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ســکته مغــزی از شــایعترین علــل مرگومیــر در بســیاری از
کشــورهای توســعهیافته اســت کــه بیشــتر منشــا ایســکمیک
دارد ()1؛ بنابرایــن راهکارهایــی کــه موجــب افزایــش
مقاومــت ســلولهای عصبــی در برابــر آســیبها و تحلیــل
عصبــی ناشــی از ایســکمی شــوند مهــم خواهنــد بــود .برخــی
گزارشهــا نشــان میدهــد شــرکت در برنامههــای تمرینــی
پیشــین ،یــا پیــش آمادهســازی میتوانــد عــاوه بــر تعدیــل
عوامــل خطــر بــه حفاظــت عصبــی انــدوژن و حفــظ بقــای
نرونهــا در شــرایط آســیب ایســکمی ،منجــر بــه خونرســانی
مجــدد ،کاهــش حجــم انفارکــت ،بهبــود بازتوانــي عصبــي و
عملکــردی میگــردد ( .)2پیــش آمادهســازی بــا تمرینــات
هــوازی و طوالنــی بــا شــدت کــم ،میتوانــد باعــث حفاظــت
نورونــی و بیــان فاکتورهــای رشــد عروقــی شــوند .امــا ورزش
اجبــاری ماننــد تردمیــل موجــب اســترس خواهــد شــد .لــذا
بهبــودی آســیبهای ناشــی از ایســکمیک مغــزی مــورد
توجــه اســت ( .)3برخــی از پژوهشهــا ،آدنوزیــن را یــک
میانجــی فیزیولوژیــک درونزای قــوی معرفــی کردهانــد کــه
طیــف وســیعی از فرآیندهــای فیزیولوژیکــی خــود را از طریــق
گیرندههــاي جفــت شــدة پروتئیــن  Gســطح ســلول ،تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد .ایــن گیرندههــا را گیرندههــاي آدنوزیــن
میگوینــد کــه دارای انــواع A2B ،A2A ،A1 ،و  A3هســتند
و توســط ژنهــاي مجــزا کدگــذاري میشــوند ( .)4گیرنــده
آدنوزیــن  )adenosine A2B receptor( A2Bیکــی از چهــار
زیــر پروتئیــن گیرنــده آدنوزیــن متعلــق بــه خانــواده کالس
 Aاســت .ژن  A2Bنســبت بــه آدنوزیــن ،دارای آگونیســت
درونزای ضعیــف میباشــد و بــه اهمیــت فیزیولوژیکــی آن
کمتــر توجــه شــده اســت .بــا ایــنحــال ،افزایــش قابــلتوجــه
غلظــت آدنوزیــن خــارج ســلولی و حساســیت گیرنــده و افزایش
بیــان  A2Bدر شــرایط هایپوکســی و التهــاب ،نشــان میدهــد
کــه  A2Bیــک هــدف درمانــی بــرای انــواع بیماریهــا اســت
( .)5گیرندههــای  A2Bبــا غلظــت میکرومــوالر آدنوزیــن
در بافتهایــی کــه دارای ایســکمی ،ترومــا و التهــاب
میشــوند ،فعــال خواهنــد شــد ( .)6حفاظــت عصبــی بــر
اثــر مکانیس ـمهای متعــددی موجــب تقویــت شــبکه نورونــی
مغــز و افزایــش مقاومــت در برابــر آســیب ناشــی از ایســکمی
میش��ود .عوامــل درگیــر در فراهــم کــردن سوبســترا ،عوامــل
مؤثــر در متابولیــزه کــردن سوبســترا در درون ســلول و تولیــد
 ATPبــر اثــر پیــش آمــاد ه ســازی بــا فعالیــت ورزشــی،
میتوانــد موجــب کاهــش اختــاالت متابولیکــی و بیوانرژتیکــی

در نورونهــا پــس از آســیب ایســکمی شــود و بــه کاهــش
آپوپتــوز نورونــی پــس از آســیب ایســکمی منجــر شــود ()7؛
بنابرایـ�ن اســتفاده از پیــش آمــادهســازی بــا تمرینــات ورزشــی
در افــراد مســتعد آســیبهای ایســکمیک مغــز یــا افــراد بــا
پيش��ينه آســیب ایســکمیک خفیــف مغــزی و نیــز پیــش از
مداخــات جراحــی مغــز ،ممکــن اســت بــه کاهــش میــزان
اختــال و بهبــود نتایــج نورولوژیــک پــس از آســیب ایســکمی
منجــر شــود .در ایــن زمینــه تحقیقــات بیشــتری بــرای توســعه
و طراحــی پروتکلهــای تمرینــی ،زمــان فعالیــت ،شــدت و
نوــع فعالیــت ورزشـ�ی مناســب بــرای ایجــاد حفاظــت عصبــی
بهینــه ضــروری میباشــد ( .)8سیســتم ایمنــی مغــز بــه
طــور عمــده شــامل آستروســیتها ،میکروگلیــا و ســلولهای
ایمنــی اســت و در پاســخ بــه رویدادهــای پاتوفیزیولوژیــک
ماننــد ایســکمی ،ترومــا ،التهــاب و عفونــت فعــال میشــود.
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مغزــی ایـ�ن س�ؤـال مطــرح بــود کــه آی�اـ تعام��ل ورزش و داروی
آنوزی��ن میتوانــد موجــب تغییــرات و همافزایــی بیــان ژن
 A2Bگ��ردد؟ بنابرایــن هــدف از مطالعــه حاضــر بررســی تأثیــر
تمریــن اســتقامتی و تزریــق داروی آنوزیــن بــر شــاخص بیــان
ژن  A2Bبافــت مغــز پــس از ايســكمي -رپرفيــوژن مغــزي در
موشهــای صحرایــی نرنــژاد ویســتار بــود.
مواد و روشها

پروتکل تمرین

پروتــکل مــورد اســتفاده یــک برنامــه منتخــب بــر روی
تردمیــل جونــدگان بــود کــه بــا توجــه بــه مــدل اســتاندارد
مطالعــة بدفــورد اختصاصــات تمریــن طراحــی شــد (.)1

82
82

روش اجرای پژوهش
ابتــدا موشهــا بــه شــکل تصادفــی ســاده در  4گــروه 10
تایــی :تمریــن اســتقامتی+داروی آدنوزین+ایســکمی ،گــروه
ایســکمی+آدنوزین ،گــروه تمریــن استقامتی+ایســکمی و
کنت��رل ایس��کمی تقس��یم شــدند .ســپس القــای ایســکمیک
صــورت گرفــت .ایســکمی بــا انســداد هــر دو شــریان کاروتیــد
مشــترک ( )CCAصــورت گرفــت ( .)14جهــت ايجاد ايســكمي
موضعــي در موشهــای صحرایــی انســداد شــريان ميانــي
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برنامــه فعالیــت بــه مــدت  8هفتــه بــود و یــک پروتــکل
تمرینــی فعالیــت اســتقامتی تمریــن مــوش (هــوازی تناوبــی:
 5جلســه در هفتــه 6،ســت  2/5دقیقـهای 2،دقیقــه اســتراحت
در هــر ســت و بــا ســرعت )40 m/minرا شــامل میشــد.
تردمیــل مــورد اســتفاده دارای  10الیــن ،از شــرکت پیشــرو
اندیشــه صنعــت تنهــا ،ســاخت ایــران بــود و شــدت تمریــن

در پروتــکل تمریــن اصــول علمــی انجمــن آمریکایــی طــب
ورزشــی در نظــر گرفتــه شــد و بهمنظــور رعایــت اصــول
اخالقــی کار بــا حیوانــات از جریــان الکتریکــی بــرای ادامــه
فعالیــت موشهــا اســتفاده نشــد .ابتــدا  5مــوش ب ـه صــورت
گــروه مطالعــه مقدماتــی و پایلــوت برنامــه تمرینــی را بــه
مــدت  3جلســه آشــنا ســازی و  5جلســه فعالیــت اصلــی
را اجــرا کردنــد .مبنــای شــدت فعالیــت ورزشــی در ایــن
پژوهــش بــر اســاس یکــی از مطالعــات طراحــیشــده قبلــی
بــود ( .)1موشهــای صحرایــی در ســرعت  43/8بــه حداکثــر
اکســیژن مصرفــی میرســند کــه بــا پروتــکل ایــن پژوهــش
م جهــت بــود .پــس از تائیــد برنامــه تمرینــی و یــک روز
هــ 
اســتراحت ،پروتــکل  5جلسـ�ه در هفتـ�ه بـ�رای گروههـ�ای
تمریــن اســتقامتی+داروی آدنوزین+ایس��کمی و گــروه تمریــن
استقامتی+ایسکــمی ،اجــرا شــد .قبــل از اجــرای پروتــکل
تمریــن مرحلــة گــرم کــردن صــورت میگرفــت .گــرم کــردن
یــک برنامــه دویــدن را شــامل میشــد کــه ابتــدا بــا ســرعت
 10متــر در دقیقــه و ســپس  30متــر در دقیقــه در نظــر
گرفتــه شــد .در ایــن مطالعــه گروههــای تمرینــی بــه مــدت
 1هفتــه بــرای  3روز متنــاوب بهمنظــور آشــنا ســازی بــا
فعالیــت ورزشــی و دســتگاه تردمیــل ،بــا ســرعت  15متــر
در دقیقــه بــه مــدت  10تــا  15دقیقــه (تقریبــاً  40درصــد
حداکثــر اکســیژن مصرفــی) تمریــن کردنــد .همچنیــن پــس
از اجــرای تمریــن اصلــی در هــر گــروه ،موشهــاي صحرايــي
بــا ســرعت  15متــر در دقیقــه و ســپس  7/5متــر در دقیقــه
بخــش ســرد کــردن را انجــام میدادنــد ( .)2بــا توجــه بــه
رعایــت اصــل افزایــش تدریجــی (شــدت و حجــم تمریــن) ،در
اولیــن هفتــه ،پروتــکل تمریــن اســتقامتی بــا ســرعت  18متــر
بــر دقیقــه و در بــازه زمانــی  20دقیقــه توســط موشهــای
گروههــای تمرینــی انجــام شــد .تــا هفتــه هشــتم بهتدریــج،
ســرعت بــه  30متــر در دقیقــه ،زمــان بــه  50دقیقــه و شــیب
بــه  10درجــه افزایــش یافــت .بهمنظــور تعییــن ظرفیــت
موشهــا ،آزمــون تعییــن حداکثــر اکســیژن مصرفــی بــه
عمــل آمــد .در ایــن پژوهــش حداکثــر اکســیژن مصرفــی
معــادل  70درصــد ارزیابــی شــد کــه در مطالعــة بــد فــورد
بهعنــوان شــدت مــورد نظــر درگروههــای تمریــن اســتقامتی
اســتفاده شــد.
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ایــن مطالعــه تجربــی و ازنظــر هــدف کاربــردی بــود .قبــل از
شــروع پژوهــش ،از کمیتــه اخــاق دانشــکده علــوم پزشــکی
دانش��گاه آزاد واحــد ورامی��ن ،ک��د اخ�لاق اخ��ذ شــد .جامعــه
آمــاری موشهــای صحرایــی نــر نــژاد ویســتار  10ـ 8
هفتـهای بــا وزن  220±20گ��رم بودن��د ک��ه از مرکــز تحقیقات
حیوان��ات ک��رج خریدــاری شدــند .لــذا معیارهــای ورود شــامل
وزن ،ســن ،جنــس ،عــدم اســتفاده از دارو یــا مکمــل قبلــی
بــود و معیارهــای خــروج ،شــامل بیمــاری و عــدم همنــژادی
و همگن��ی فیزیولوژیک��ی موشهاــ میشـ�د .بــر طبــق اصــول
اخالقــی کارکرــدن ب��ا حیوان��ات آزمایش��گاهی و منطبــق بــا
اصــول اســتاندارد كميتــه اخــاق و بيانیــه هلســینکی40 ،
ســر مــوش صحرایــی بهعنــوان نمونــه تحقیــق تهیــه و
آمــاده شــدند .شــرایط محیطــی بــا دمــای  22±3و رطوبــت
 55ـ  45درصــد کنتــرل میشــد .موشهــا در طــی مراحــل
تحقیــق در قفسهــای پلــی کربنــات شــفاف در ابعــاد
 ،30×15×15س��اخت ش��رکت رازيراد ،نگهــداری شــدند.
شــرایط زیســتی موشهــا بــا توجــه بــه اصــول مراقبــت از
حیوانــات آزمایشــگاهی و کمیتــه اخــاق طراحــی شــد و دارای
دوره  12ســاعته خ��وابو بی��داری بودن��د .غــذاي آنهــا ،از
شــركت خــوراك دام بهپــرور كــرج تهيــه شــد كــه بــه ازای
هــر  100گــرم از وزن هــر مــوش  5گــرم غــذا بــر اســاس
وزنکشــی هــر هفتــه یکبــار ،در قفــس قــرار داده میشــد.
در ایــن پژوهــش آب مــورد نیــاز بــ ه صــورت آزاد در بطــری
 500میلیلیتــری ویــژه حیوانــات آزمایشــگاهی در اختیــار
موشهــا قــرار داشــت .همچنیــن آدنوزیــن بــا حجــمmg/
 3 mLبــا توجــه بــه مندرجــات جعبــه دارو و ســرنگ آمــاده
تزریــق تجــاری موجــود در ایــران بــر اســاس وزن از دانشــکدة
داروســازی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران تهیــه شــد.

بــهوســیله ضربــان ســــنج ( /Polarفنالنــد) کنتــرل میشــد.

دوره نهم ،شماره يكم ،زمستان 1399

مغــزي بــا روش فيالمنــت صــورت گرفــت ( .)15ابتــدا
موشهــای صـــحرايي بــا کتامیــن /زایالزیــن ( 40میلیگــرم/
کیلوگــرم) بیهــوش شـــدند .هــر مــوش صحرایــی بــر روي
ميــز جراحــي مخصــوص ثابــت ،بــا اســتفاده از ميکروســکوپ
جراحــي ،برشـــي در جلـــو گـــردن حيـــوان ایجــاد و عضــات
ايــن ناحيــه كنــار زده شــد تــا شــريان كاروتيــد مشــترك
ديــده شــود .ســپس شــريان كاروتيــد مشــترك و شــاخههای
آن (كاروتيــد خارجــي و داخلــي) از عضــات و عـــصب جــدا
و در مرحلــة بعــد ،غیــر از بســتن شــریان كاروتیــد داخلــی
در ســمتی كــه قــرار اســت ایســکمی ایجــاد شــود ســایر
شــاخهها و تنــه اصلــی كاروتیــد ســمت مذكــور بایــد بــا نــخ
خیاطــی بــهصــورت دائمــی بســته شــوند در غیــر ایــن صــورت
حتــی حیــن جراحــی ممکــن اســت خونریــزی از رگهــا بــه
شــدت ایجــاد شــده و ســبب مــرگ حیــوان میشــود .جــراح
بــا اســتفاده از ميکروســکوپ ،نــخ نايلــون بــا شــماره ٣-٠
(نـــوک آن جلــوي شــعله گــرد شــده بــود) را از طريــق برشـــي
کوچـــک در شــريان کاروتيــد خارجي ،وارد شـــريان کاروتيـــد
داخلــي ( )ICAکــرد .نــخ نـــايلون از محـــل دوشـــاخه شـــدن
شـرــيان کاروتي��د مشـ�ترک ،ب��ه آرامــی در طــول شــريان
کاروتيــد داخلــي بـــه ســمت داخــل مغــز و حلقــه ويليــس
هدايــت گردیــد ( .)15 ،16بـــدين ترتيــب جريــان خــون در
شــريان ميانــي مغــز قطــع و در ناحی ـهای از مغــز کــه توســط
ايــن شـــريان خونرســانی میگــردد ايســکمي ايجــاد شــد.

اندازهگیــری بیــان ژن بــا روش  ΔΔCT-2یــا  Livakصــورت
گرفــت .بــرای ســنجش تعــداد کپیهــای ژن هــدف و مرجــع
از روش مقایســهای ســیکل آســتانه اســتفاده شــد .در ایــن
روش فــرض بــر ایــن اســت کــه هــم ژن مــورد نظــر و هــم
ژن رفرنــس ( )β-actinبــا کارایــی نزدیــک بــه  100درصــد
(بــا  5درصــد اختــاف یعنــی از  )100±5درون دســتگاه PCR
تکثیــر میشــوند .پیــش از اســتفاده از روش ΔΔCT-2الزم اســت
کــه فــرض  100درصــد بــودن کارایــی دســتگاه بــرای ژن
موردنظــر و ژن رفرنــس تعییــن شــود کــه ایــن کار بــا رســم
منحنــی اســتاندارد مشــخص میشــود .اگــر معلــوم شــد کــه
ژن موردنظــر و ژن رفرنــس بــا کارایــی نزدیــک بــه  100درصــد
تکثیــر میشــوند ،میتــوان بــا اســتفاده از فرمولهــای
خــاص تفــاوت در بیــان ژن موردنظــر و ژن رفرنــس را تعییــن
کــرد .نمونههــای گــروه کنتــرل ســالین در ایــن مطالعــه
بهعنــوان کالیبراتــور در نظــر گرفتــه شــد .جداســازی RNA
بــا بــه کار بــردن کیــت Mini Kit 50 QIAGEN Rneasy :بــه
شــماره کاتالــوگ  74104طبــق دســتورالعمل شــرکت ســازنده
انجـ�ام شـ�د .بـ�رای سـ�اخ ت  cDNAاز کیــت�QuantiTect Re
 verse Transcription Kit cDNA synthesis Qiagenطبــق
دســتورالعمل شــرکت ســازنده بهصــورت  Real Time PCRاز
روش  Competitive PCRو پ��روپ گزارشگــری اســتفاده شــد.
بــرای اندازهگیــری میــزان بیــان ژنــی از دســتگاهThermal :
 BIO RADC1000™ Cyclerاســتفاده شــد .برنامــه زمانــی

گرمایــی دســتگاه در ســه مرحلــه انجــام شــد .مرحلــه اول کــه
منجــر بــه دناتــوره شــدن مولکولهــای  DNAو فعــال شــدن
آنزی��م پل��ی م��راز میگ��ردد ،شــامل حــرارت دادن محلــول بــه
مــدت  3تــا  5دقیقــه در دمــای  ۹۴تــا  ۹۸درجـ�ه بـ�ود .در
مرحلهــ دوم دمــای محلــول بــه مدت  ۲۰تــا  ۴۰ثانیه بــه  5۰تا
 ۶۵درجــه کاهــش یافــت .در ایــن دمــا دو رشــته هــر مولکــول

8383

] [ DOI: 10.52547/shefa.9.1.79

گــروه تمریــن استقامتی+ایســکمی پــس از القــای ایســکمیک
فقــط بــه انجــام تمریــن اســتقامتی در پروتــکل طراحــیشــده
پرداختنــد .پــس از القــای ایســکمیک در هفتــه هشــتم ،در
گروهه��ای تمریــن اســتقامتی+داروی آدنوزین+ایســکمی و
گ��روه ایس�کـمی+آدنوزین ،آدنوزیــن بــه مقــدار  4كيلوگــرم
(تقریبــاً یــک میلیگــرم آدنوزیــن) روزی یکبــار بــه هــر
مــوش ب ـ ه صــورت زیــر صفاقــی و  3ســاعت قبــل از تمریــن
تزریــق میشــد .گــروه تمریــن استقامتی+آدنوزین+ایســکمی
پــس از القــای ایســکمیک بــه انجــام فعالیــت اســتقامتی
ی شــده پرداختنــد .از هیچگونــه شــوک
و پروتــکل طراحــ 
الکتریکــی یــا تحریــک دیگــری بهجــز لمــس کــردن و
مالیــدن دم بهعنــوان محــرک اســتفاده نشــد .هشــت هفتــه
پــس از القــای ایســکمیک و پروتــکل تمریــن و پــس از 48

اندازهگیری بیان ژن
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دوره انســداد شـــريان ميـــاني مغــز و يــا ايســكمي ،اغلــب
ش شــده اســت (شمســایی
بيــن نيــم تــا ســه ســـاعت گــزار 
و همــکاران  ،1394عرفانــی و همــکاران  ،1396بیگدلــی و
همــکاران  )1394کــه در ای�نـ پژوهـ�ش بــه مــدت  60دقیقــه
بــه طــول انجامیــد .بعــد از اتمــام دوره ايســکمي ،نـــخ نايلــون
بــهآرامــی خــارج و جريــان خــون مجــددا ً در شــريان ميانــي
مغــز و منطقــه ايســكمي برقــرار شــد ( .)17 ،18 ،19پــس
از القــای ایســکمیک موشهــا در گروههــای خــود قــرار
گرفتنــد .گــروه کنتــرل +ایســکیمی بــدون فعالیــت و مصــرف
آدنوزیــن بــه مــدت  8هفتــه در قفسهــا نگهــداری شــدند.

ســاعت از آخریــن جلســه تمرینــی ،موشهــا بــا تزريــق درون
صفاقــي تركيبــي از كتاميــن ( )mg/kg70و زايالزيــن (mg/
5 kgـ )3بیهــوش شــدند .قبــل از انجــام جراحــی اقدامــات
بهداشــتی و ایمنــی و رفتــاری (حرکــت طبیعــی اندامهــا)
اجــرا شــد ( .)20 ،21پــس از پایــان زمــان ،میکروســرجری
برداشــته و جریــان خــون شــریان مشــترک برقــرار شــد.
نمونهگیــری خــون از موشهــا (توســط تکنســین ماهــر)
در حالــت ناشــتایی از وریــد دمــی گرفتــه شــد .نمونههــاي
خــون در لولههــاي فالکــون جمــعآوری ،بــا ســرعت 3000
دور در دقیقــه ،بــه مــدت  15دقیقــه ســانتريفيوژ و ســرم آن
جداســازی و بــرای مراحــل بعــدي تحقيــق و اندازهگیــری
متغیــر مــورد نظــر در دمــاي منفــي  70درجــه ســانتيگراد
فريــزر شــدند .در مراحــل بعــدی بــا اســتفاده از روشهــای
آزمایشــگاهی ،نمونههــای خــون بــرای تعییــن تغییــرات بیــان
ژن  A2Bموشهــای صحرایــی اندازهگیــری شــدند.
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میتواننــد دوبــاره بــه یکدیگــر متصــل شــوند ولــی ایــن اتفــاق
نمیافتــد زیــرا مخلــوط حــاوی مقــدار بیشــتری مولکولهــای
کوچــک  DNAبــه نــام پرایمــر اســت کــه معمــوالً از 18-25
بــاز آلــي تشکیلشــدهاند و بــه  DNAتکرشــتهای الگــو
متصــل میشــوند .دمــای اتصــال در حــدود  ۳الــی  ۵درجــه
پائینتــر از نقطــه ذوب پرایمرهــا اســت .همیشــه  Aبــا  Tو G
بـ�ا  Cجفــت میشــود؛ بنابرایــن پیوندهــای هیدروژنــی پایــدار
فقــط زمانــی شــکل میگیــرد کــه ســکانس پرایمــر و رشــته
الگــو مکمــل یکدیگــر باشــند و رشــته الگــو همیشــه توالــی
بــازی رشــته مقابــل را تعییــن میکنــد .مرحلــة نهایــی جهــت
ترســیم منحنــی تفکیــک ( )Dissociation Curveیــا منحنــی
ذوب بــهصــورت  55تــا  95درجــه ســانتیگراد ،بــا افزایــش
 0/5درجــه در مــدت  5ثانیــه انجــام شــد .واکنشهــای �Re
 al-Time PCRدر حجــم نهایــی  10میکــرو لیتــر در پلیــت
هــای  96چاهک��ی انجـ�ام شـ�دند .بررسـيهاي کمــي بيــان ژن
از روش  Real-time RT-PCRبــا روش Quantitative PCR
اســتفاده شــد .بررســی تکثیــر قطعــات  DNAهمزمــان بــا
انجــام آزمایــش و بــا اســتفاده از گزارشــگرهای فلوئورســنت
( )fluorescent reportersصــورت گرفــت .پیــش از آغــاز
فراینــد  ،Quantitative PCRاســتخراج  RNAو تبدیــل آن بــه
 cDNAو ارتبــاط مقــدار  RNAرونویســی شــده بــه میــزان
بیــان ژن  A2Bبررســی شــد .پــس از ســنتز  ،cDNAنمونــه
بــرای ورود بــه ســیکلهای پلیمریــزه شــدن ،بــه نمونــه
 DNAرنگــی ( )SYBR Greenآمادهســازی و اضافــه شــد.

جدول  -1مشخصات مربوط به پرایمرهای طراحیشده

جدول  -2میانگین  ±انحراف استاندارد بیان ژن  A2Bدر چهار گروه پژوهش

روش تجزیهوتحلیل اطالعات
از ميانگيــن و انحــراف معيــار بــرای تعییــن شــاخص مرکــزی
اسـ�تفاده شـ�د .نتايــج بــهدســت آمــده در ايــن مطالعــه
بــر اس��اس حداق�لـ دو تكرــار اســتوار ب�وـد .بــرای تعییــن
معنــاداری اثــر متغیرهــای مســتقل بــر بیــان ژن  A2Bو
بــرای بررســی اختالفــات بیــن گروهــی از آزمــون تحلیــل
واریانــس یکطرفـ�ه اسـ�تفاده شــد .تجزیهوتحلیــل دادههــا
بــا نرمافــزار  SPSSنســخه  22صــورت گرفــت .بــرای تعییــن
معنــاداری نتایــج از آزمــون تعقیبــی بونفرونــی اســتفاده شــد
(ســطح معنــاداری.)P>0/05
یافتهها
میانگیــن و انحــراف معیــار بیــان ژن  A2Bدر پایــان تحقیــق
محاســبه شــد کــه در جــدول  2ارائــهشــده اســت:
مقایســه بیــن گروهــی بیــان ژن  A2Bبــا آزمــون تحلیــل
واریان��س یکطرفــه در جــدول  3مشــاهده میشــود:
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در کلیــة مراحــل بــا توجــه بــه پروتــکل شــرکت ســازنده
(ســیناکلون) عمــل شــد .بــرای هــر یــک از نمونههــا چرخــه
آســتانة ( )Ctدر دســتگاه  Real Time PCRتعییــن و بیــان ژن
 A2Bموردســنجش قــرار گرفــت.
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در ادامــه دســتگاه  real-time PCRتوســط سیســتم اپتیکــی،
خوان��ش فلورساــنتی را ش��روع و در نهایــت گــراف بــه آســتانه
خــود رســیده میــزان بیــان ژن در هــر نمونــه بــود .از ژن

 RGapبهعنــوان زن رفرنــس اســتفاده شــد و اعــداد حاصــل
از نمــودار تکثیــر ژن هــدف ،در هــر نمونــه نســبت بــه ژن
رفرنــس نرمالیــز گردیــد .بــرای بررســی  Efficiencyپرایمرهــا
نمــودار اســتاندارد بــا اســتفاده از  5غلظــت لگاریتمــی رســم
شــد و  slopنمــودار بــه دســت آمــد .مشــخصات مربــوط بــه
پرایمرهــا در جــدول  1مشــاهده میشــود:
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* ()P>0/05
نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس نشــان داد بیــن گروههــا
در بیــان ژن  A2Bتفــاوت معنــادار وجــود دارد ( )α >0/05و
مکمــل آدنوزیــن و تمریــن اســتقامتی توانســته اســت تأثیراتــی
بربیــان ژن  A2Bداشــته باشــد .بیــن گــروه کنتــرل ایســکمی
بــا گــروه ایســکمی+تمرین +آدنوزیــن دربیــان ژن A2B
در ایس��کمی ریپرفیــوژن موشه��ای نــر صحرای��ی تفــاوت
معنــادار وجــود دارد ( .)P>0/036معنــاداری نتایــج بــا آزمــون
تعقیبــی بونفرونــی بررســی شــدند:
* ()P>0/05
معنــاداری تفــاوت بیــن گــروه کنتــرل ایســکمی بــا گــروه
تمریــن اســتقامتی +آدنوزیــن  +ایســکمی توســط آزمــون
تعقیبــی بونفرونــی تاییــد شــد ()P<0/037
بحث و نتيجهگيري
نتایــج حاصــل نشــان داد میانگیــن بیــان ژن  A2Bمغــز در
گــروه تمریــن اســتقامتی +آدنوزیــن  +ایســکمی نســبت بــه
کنتــرل ایســکمی کاهــش نشــان داشــته اســت و ایــن کاهــش
توســط آزمــون بونفرونــی معنــادار گــزارش شــد .نتایــج
پژوه��ش بـ�ا یافتهه��ای ویلیامــز کارنســکی و همــکاران
( )2009همســو و بــا نتایــج صیــد یوســفی و همــکاران

( ،)2019سوینســون و همــکاران ( )2016و بــراون و همــکاران
( )2007ناهمس��و بــود ( .)22 ،23 ،24در ایــن پژوهــش
فعالیــت ورزشــی بــرای کاهــش عوامــل خطــرزا و حفاظــت از
نورونهــا در برابــر آســیب ایســکمی و برقــراری جریــان مجــدد،
وارد عمــل شــده و بــا ایجــاد اثــر حفاظتــی نورونــی درونزا
کــه موجــب حیــات نورونهــا در مقابــل آســیبهای ناشــی
از ایســکمی میشــود مؤثــر بــوده اســت ( .)25در برخــی از
گزارشهــا پیــش آمادهســازی بــا تمریــن اســتقامتی نیــز
میتوانــد از طریــق کاهــش عوامــل تشــدیدکننده ضایعــات
مغــزی ماننــد گلوتامــات و گیرندههــای گلوتامــات ،بــه ایجــاد
مقاومــت و کاهــش ضایعــات پــس از ســکتۀ مغــزی منجــر
شــود ( .)26 ،27همچنیــن فعالیــت ورزشــی موجــب حفاظــت
عصبــی انــدوژن ،حفاظــت نورونهــا در شــرایط آســیب
ایســکمی و خونرســانی مجــدد ،کاهــش حجــم انفارکــت،
بهبــود بازتوانــي عصبــي و عملکــردی شــده اســت (.)28
آثــار مفیــد فعالیــت ورزشــی پــس از تحلیلهــای چندگانــه
همــراه بــا کنتــرل تغییــرات عوامــل خطــر نیــز مشــاهدهشــده
اســت .احتمــاالً فعالیــت ورزشــی بـه واســطۀ افزایــش مصــرف
 ATPدرون ســلولی و افزایــش ســطوح آدنوزیــن ،موجــب
تحریــک و افزایــش فعالیــت  AMPKکــه حسگــر انــرژی
و تنظیمکننــده اصلــی متابولیســم نورونــی اســت میشــود.

جدول  -3نتایج تحلیل واریانس یکطرفه بیان ژن A2B
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افزایــش بیــان  AMPKنیــز موجــب افزایــش  HIF-1αخواهــد
شــد و افزایــش  HIF-1αنتایــج نورولوژیــک بهتــری پــس از
آســیب ایســکمی بــه همــراه دارد ( .)29احتمــاالً آدنوزیــن
درونزا نقــش مهمــی در ســازگاری پیچیــده بــدن بــا ورزش
داشــته باشــد ( )30، 31و بــه دلیــل تولیــد ســریع ،عامــل
مولکولــی ایــده آلــی بــرای بســیاری از مکانیسـمهای تنظیمــی
از جملــه ایســکمی ريپرفیــوژن معرفیشــده اســت (،33 ،34
 .)32نقــش گیرندههــای  A2Bدر تولیــد فاکتــور نوروتروفیــک
مشــتق از ســلول گلیــال ( )GDNFنیــز قابلتوجــه میباشــد
و پیـ�ش درمانـ�ی  GDNFباواســطه آدنوویــروس (�Adenovi
 )rusموجــب کاهــش ضایعــه مغــزی پــس از ایســکمی مغــزی
شــده اســت ( .)35-36ســاگوارا و همــکاران دریافتنــد ناحیــه
هیپوکامــپ ،حســاسترین ناحیــه مغــز نســبت بــه ایســکمی
اســت کــه بعــد از  3دقیقــه انســداد کاروتیــد مشــترک
خســارت قابلمالحظــهای در ناحیــه  CA1هیپوکامــپ
ایجــاد میشــود ( .)37همچنیــن پیشتــر گــزارش شــده
بــود  5دقیقــه انســداد باعــث ایجــاد ایســکمی کامــل در
قســمت پیشــانی و همچنیــن مــرگ نورونــی در ناحیــه CA1
هیپوکامــپ خواهــد شــد .آدنوزیــن بهعنــوان یــک عامــل
درمانــی پــس از ســکته مغــزی کــه میــزان آســیب مغــزی را
کاهــش میدهــد ،کاندیــد اصلــی بــرای محافظــت از عصــب
معرفیشــده اســت (ویلیامــز کارنســکی و همــکاران.)2009،
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مضــاف بــر اینکــه در شــرایط ایســکمی نیــز تقاضــای انــرژی
و اکســیژن ســلولی افزایــش مییابــد (دورنبــوس و همــکاران
 )2012و درنتیجــه ایــن افزایــش تقاضــا ،ســطح آدنوزیــن برای
اعمــال نقشهــای حمایتکنندگــی افزایــش پیــدا خواهــد
کــرد .ایــن فرضیــه کــه تمرینــات ورزشــی از طریــق افزایــش
ســطح درونزای آدنوزیــن برگیرندههــای آدنوزیــن اثرگــذار
باشــد ،در ایــن مطالعــه معنــادار بــود .افزایــش آدنوزیــن از
طریــق گیرندههــای خــود ،اثــرات حفاظتــی اعمــال میکنــد
و تزریــق داروی آدنوزیــن موجــب افزایــش بیــان گیرنــده A2B
شــد .ســایر عوامــل درگیــر در کســب نتایــج ممکــن اســت
ناشــی از تفــاوت ظرفیتهــای فیزیولوژیکــی پایــه (ضربــان
قلــب) ،اســترس وارد شــده بــر اثــر شــوک الکتریکــی جابجایــی
حیوانــات ،کنتــرل مقــدار جریــان خــون حیــن مســدود کــردن
و برق��راری خ��ون در ش��ریانهای کاروتی�دـ باشــد .البتــه نــوع
پروتــکل تمرینــی ،ســابقه تمریــن قبلــی ،ســابقه اســتفاده
از مکملهــا یــا داروهــای مشــابه آدنوزیــن ،نمونــه تحقیــق
(ورزشــکاران ،بیمــاران ،افــراد ســالم) ،ســن و جنســیت هــم
بـ�ر یافتهه��ای تحقیقــ مؤث��ر هســتند .همچنیــن نقــش مهــم
گیرندههــای  A2Bدر تولیــد فاکتــور نوروتروفیــک مشــتق از
ســلول گلیــال نیــز قابلتوجــه میباشــد ( .)35در مطالعــهای
دیگــر نیــز مشــخص شــد کــه مســدود کــردن گیرنــده
 A2Bدر شــرایط آزمایشــگاهی ،نفوذپذیــری اندوتلیــال را در
پاســخ بــه هایپوکســی افزایــش میدهــد .همچنیــن ممکــن
اســت حــذف  A2Bمنجــر بــه افزایــش التهــاب و افزایــش

چســبندگی لکوســیت هــا شــود ( .)38تناق��ض بــا برخــی
نتایــج را میتــوان چنیــن توجیــه کــرد کــه گیرندههــای
 A2Bبرخــاف ســایر اعضــای خانــواده گیرندههــای آدنوزیــن
دارای تعــداد کمتــری بــوده و تمایــل کمتــری نســبت بــه
جــذب آدنوزیــن در مغــز دارنــد و شــاید بــه همیــن دلیــل
در تحقیقــات ســایر محققــان کمتــر فعالشــدهاند (40
 .)39،البتــه اســتفاده از تردمیــل بــرای انجــام پروتــکل تمریــن
اســتقامتی بهعنــوان یــک تمریــن اجبــاری ممکــن اســت
باعــث ایجــاد اســترس شــده باشــد و اســترس میتوانــد بــر
روی ســاختار پالستیســیته هیپوکامــپ تأثیــر منفــی گذاشــته،
باعــث افزایــش ضایعــات ناشــی از ایســکمی در موشهــا شــده
و تأثیــر تمریــن اســتقامتی و آدنوزیــن را کاهــش داده باشــد
( .)41-42سوینســون و همــکاران ( )2016نیــز نشــان دادنــد
تمریــن اجبــاری بــا تردمیــل قبــل از ســکته ایســکمیک
اثــر معنــاداری بــر کاهــش ضایعــات مغــزی نــدارد ( .)40در
همیــن راســتا بــراون و همــکاران ( )2007در مطالعــات خــود
نشــان دادنــد در جونــدگان تمریــن اجبــاری بــا اســتفاده از
تردمیــل میتوانــد منجــر بــه ایجــاد اضطــراب و افزایــش
ســطح هورمــون استرســی کورتیکوســترون در ســرم شــود
و عواقــب ایســکمی و ســکته را کاهــش ندهــد ( .)23عــدم
تأثیــر راهکارهــای درمانــی ناشــی از واکنشهــای متناقــض
واســطههای التهابــی ،در مراحــل مختلــف بعــد از ایســکمی
هــم مشــاهده شــده اســت (  .)43،44نتایــج مطالعــهای
دیگــر نیــز نشــان داد کــه مســدود کــردن گیرنــده  A2Bدر
شــرایط آزمایشــگاهی ،نفوذپذیــری اندوتلیــال را در پاســخ بــه
هیپوکســی افزایــش میدهــد ( .)45ورزشهــای اجبــاری و
داوطلبانــه بهطــور ذاتــی متفــاوت هســتند و اختــاف اساســی
بیــن دو نــوع ورزش احتمــاالً مســئول اثــرات متفاوتــی بــر مغــز
پــس از ســکته ایســکمی اســت .لــذا تمریــن اجبــاری ،باعــث
افزایــش رفتارهــای اضطرابــی شــده اســت کــه میتــوان
گفــت عــدم تأثیــر تمرینــات اســتقامتی در برخــی مطالعــات
بــه علــت همیــن عوامــل ایجادکننــده اســترس در اســتفاده
از تردمیــل بــرای اجــرای پروتــکل تمرینــی باشــد .بــر اســاس
نتایــج پژوهــش حاضــر مشــخص گردیــد  8هفتــه تمریــن
اســتقامتی و تزریــق داروی آدنوزیــن موجــب کاهــش بیــان
ژن  A2Bبافــت هیپوکامــپ مغــز موشهــای صحرایــی نــر
نــژاد ویســتار شــده و تأثیــر معنــادار داشــته اســت .بــا توجــه
بــه تاثیرآدنوزیــن درونزا ،تمریــن و تأثیــر برگیرندههــای
آدنوزینــی پــس از آســیب ایســکمی مغــزی و بــا توجــه بــه
اینکــه مطالعـهای در خصــوص تأثیــر انجــام تمرینــات ورزشــی
و آدنوزیــن بهصــورت اگزوژنیــک یافــت نشــد ،تحقیقــات
بیش�تـری در ای��ن خصـ�وص مــورد نیـ�از اســت .اثــر مداخــات
صــورت گرفتــه روی حفاظــت نورونــی و نیــز عملکــرد رفتــاری
موشهــا مســتقیماً ارزیابــی نشــده اســت کــه ایــن مــورد
از محدودیتهـ�ای پژوه��ش میباشـ�د .پیشــنهاد میشــود
پژوهشهــای بعــدی بــا اســتفاده از تمرینــات مقاومتــی و
بیهــوازی ،بــا میــزان دوزهــای مصرفــی و روشهــای دیگــر
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بــا تشــکر از کلیــه دسـتاندرکاران کــه در انجــام ایــن پژوهــش
 ایــن پژوهــش دارای تضــاد منافــع.مــا را یــاری فرمودنــد
IR.IAU.VARAMIN. نیســت و کــد اخــاق بــه شــماره
 از دانشــکده علــوم پزشــکی دانشــگاه آزادREC.1398.010
.اس�لامی واح��د ورامینــ پیشـ�وا اخـ�ذ شــده اســت

 همچنیــن بررســی عوامــل.القــای ایســکمی صــورت گیــرد
،A2B  همــراه بابیــان ژنTNF،ILs ،CRP التهابــی ماننــد
بررســی در نمونههــای انســانی و تأثیــر جنســیت نیــز توصیــه
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