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تأثیر مصرف عصارة آلیوم پارادوکسوم همراه با دويدن اختیاری بر سطوح آمیلوئید
بتا ( )A1-42مغز در مدل تجربی ديابت قندی رت های نر

.2ضیاء فالح محمدی  .1 - 1مجتبی ابراهیم زاده
 .2دانشیار فیزيولوژی ورزشی دانشگاه مازندران .1 ،کارشناس ارشد فیزيولوژی ورزشی دانشگاه مازندران

چکیده
پروتئین آمیلوئید بتا ( )Aβبه عنوان نشانگر اصلي بیماري آلزايمر در مغز بیماران ديابتي افزايش مييابد .هدف از تحقیق
حاضر بررسي اثر تركیبي  6هفته تمرين دويدن اختیاري روي چرخ دوار و مصرف عصارة گیاه آلیوم پارادوكسوم بر سطوح آمیلوئید
بتا قشر مغز رتهاي ديابتي تحريكشده با آلوكسان بود .به اين منظور  24سر رت نر نژاد ويستار به وزن  181 ± 1گرم و سن 8
هفته بهطور تصادفي در  6گروه (هر گروه  7سر) كنترل سالم ( ،)Cورزشي ( ،)Tكنترل – ديابتي ( ،)CDورزشي – ديابتي (،)DT
آلیوم – ديابت ( )DATو ورزشي – آلیوم – ديابت ( )DATقرار گرفتند .رتها با تزريق آلوكسان ( )141 mg/kgمحلول در بافر
سالین بهصورت درون صفاقي ،ديابتي شدند .رتهاي گروههاي ورزشي و ورزشي – ديابتي بهمدت  6هفته در قفسهاي مجهز به
چرخ دوار و بهصورت اختیاري به فعالیت پرداختند .بهدنبال اجراي  6هفته فعالیت اختیاري مقدار  Aβ1-42قشر مغز گروههاي
ورزشي و ورزشي – ديابتي كاهش يافت .سطوح  Aβ1-42در گروه  Tنسبت به گروه  Cو گروه  DTنسبت به گروه  CDبهطور
معناداري كاهش نشان داد ( .)P< 1/111همچنین سطوح  Aβ1-42در گروه  CDنسبت به گروه  Cبهطور معناداري افزايش يافت
( .)P< 1/111اجراي  6هفته فعالیت اختیاري و مصرف عصارة گیاه آلیوم پارادوكسوم ،مقدار قشر مغز گروه را نسبت به گروه
كاهش داد ( .)P< 1/111تمرين اختیاري و مصرف عصارة گیاه آلیوم پارادوكسوم ،اثر مثبتي در كاهش سطوح  Aβ1-42آزمودني-
هاي ديابتي نشان داد .بنابراين مصرف عصارة گیاه آلیوم پارادوكسوم در تركیب با تمرين اختیاري بهعنوان يك شیوة درماني
غیردارويي در مقابله با عوارض ديابت توصیه ميشود.

واژههای کلیدی:
 ،Aβ1-42تمرين اختیاري ،آلیوم پارادوكسوم ،ديابت ،رت.

 -2نويسندة مسئول  :تلفن 33111111100 :

Email: ziafalm@yahoo.com
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مقدمه
ديابت قندي اختالل نامتجانس ( )Heterogeneousمتابولیكي بوده و مشخصة آن افزايش قند خون است.
اختالل اصلي در بیماران ديابتي نوع  ،1تخريب خودايمني سلولهاي پانكراس است كه در نتیجه ميانجامد به
كمبود انسولین ميشود .اما اختالل اصلي در بیماران ديابتي نوع  ،4مقاومت انسولین است كه در نتیجه به
كاهش نسبي انسولین ميانجامد ( .)6 ،93ديابت قندي در اندامهاي مختلف بدن مانند چشم ،كلیه ،عروق و
اعصاب آثار زيان آوري را به همراه دارد و نیز با آسیب به سیستم اعصاب مركزي ( )CNSو اختاللهاي شناختي
مرتبط است ( .) 19 ،41اين بیماري با آتروفي هیپوكمپي و كل مغز ،سكتة مغزي و زوال عقل عروقي
( )Vascular Dementiaارتباط دارد ( .)96مطالعات اپیدمیولوژيكي و بالیني بهطور قوي ،وجود ارتباط بین
ديابت و بیماري آلزايمر را نشان ميدهد ( .)96 ،21در میان تعدادي از عوامل خطر عروقي مانند فشار خون باال،
بیماري قلبي و كشیدن سیگار ،ديابت يكي از قويترين عوامل در گسترش بیماري آلزايمر است ( .)9 ،42ديابت
قندي در سوخت وساز آمیلوئید مغزي و تائو دخالت دارد .تغییرات در هموستئاز انسولین و گلوكز در سطح
محیطي بدن ممكن است انسولین مغز و عملكرد گیرندهاش را تحت تأثیر قرار دهد و سبب افزايش
الیگومريزاسیون آمیلوئید بتا و هايپرفسفوريالسیون تائو شود (.)43
پروتئین آمیلوئید بتا ( )Aβاز پروتئین پیشساز آمیلوئید ( )APPمشتق ميشود ( .)14تجمع اين پروتئین
بهصورت پالك در مغز ،يكي از عوامل اصلي در بیماري آلزايمر است ( .)7در طول دوران زندگي( Aβ1-40 ،حدود
 31درصد و ( Aβ1-42حدود  11درصد) بهطور طبیعي در مغز افراد سالم تولید ميشوند ( .)91سطوح نسبي
 Aβ1-42زمینهساز اختالل نوروني و زوال عقل است ( .)21عالوهبر اين نشان داده شده كه  Aβ1-42بهصورت
فیبريلهاي آمیلوئید بهعالوة میانجيهاي محلول ،بسیار آسانتر از  Aβ1-40تجمع مييابند ( .)44فیبريلهاي
 Aβموجب ديستروفي نوروني ( )29و تولید راديكالهاي آزاد ( ،)2و شكلهاي مختلفي از آسیب پیشاكسايشي
ميشوند ( .)91پروتئین  Aβ1-42هم در آستروسیتها و هم در نورونها ،موجب ايجاد گونههاي واكنشپذير
اكسیژن ( )Reactive Oxygen Speciesاز طريق  Nadphاكسیداز ميشود ( .)92فشار اكسايشي هنگامي
اتفاق ميافتد كه تولید گونههاي واكنشپذير اكسیژن ( )ROSبر توانايي پاكسازي آنتياكسیدانها غالب شود.
چنین مواردي ممكن است از طريق فقدان ژنتیكي آنزيمهاي آنتياكسیداني ،بهعالوه محركهاي محیطي مانند
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عفونتهاي ويروسي میانجي شوند .بهطور كلي ،فشار اكسايشي با سمیت سلول ( )Cytotoxicityمرتبط است و
در بیماريزايي ديابت نوع  1نقش دارد ( .)8افزايش فشار اكسايشي در پاتولوژي چندين بیماري مانند ديابت و
آلزايمر نشان داد شده است .مدارك نشان ميدهند كه افزايش در فشار اكسايشي آزمودنيهاي ديابتي انساني و
حیواني و كاهش در ظرفیت آنتياكسیداني آنها وجود دارد ( .)46افزايش قند خون از طريق افزايش تولید ROS
با فشار اكسايشي مرتبط است (.)11
آلیوم پارادوكسوم ( )Allium paradoxumگیاهي از خانوادة  Liliaceaeبوده و نام بومي آن در شمال
ايران الزي ( )Aleziاست ( )11و در غذاهاي محلي و مخصوص شمال ايران استفاده ميشود ( .)11تحقیقات
نشان ميدهد كه آلیوم پارادوكسوم داراي فعالیت سولفوكسید سیستئین ( )Cysteine Sulfoxidesو آلیناز
( )Alliinaseاست ( )41و به دلیل داشتن فنول ( )Phenolو تركیبات فنولي مانند فالونوئید ()Flavonoid
فعالیت آنتياكسیداني دارد ( .)11همچنین فراوردههاي اين گیاه ممكن است توانايي خثني كردن اثر  NOرا
داشته باشند و ميتوانند از تأثیرات مضر تولید بیش از حد  NOجلوگیري كنند (.)11
دويدن اختیاري بهطور كلي بهعنوان نوعي از فعالیت ورزشي داوطلبانه در مدلهاي حیواني در نظر گرفته
ميشود و استرس عمومي را فعال نميكند .عالوهبر آن ،ورزش داوطلبانه آثار مفیدي را در تغییرات شكلپذيري
شكنج دندانهاي هیپوكمپ نشان داده است ( .)13فعالیت ورزشي اختیاري موجب كاهش فشار اكسايشي محیطي
در انسان و حیوانات و كاهش آسیب اكسايشي مغزي در حیوانات ميشود ( .)12در تحقیقي روي رتهاي ديابتي
مشخص شد كه ورزش به تغییر وضعیت آنتياكسیداني كمك ميكند ( .)24در مورد تأثیر فعالیت ورزشي بر
سطوح پروتئین  Aβ1-42مغز تحقیقات اندكي انجام گرفته و نتايج متناقضي گزارش شده است .گروهي از
تحقیقات نشان دادند كه فعالیت ورزشي ،كاهش سطوح  Aβ1-42مغز را در پي دارد ( .)1 ،1 ،97اما برخي ديگر،
هیچ تغییري در سطوح اين پروتئین با ورزش مشاهده نكردند ( .)18 ،47 ،24باتوجه به اين نتايج ،هدف از
پژوهش حاضر بررسي تأثیر مصرف عصارة گیاه آلیوم پارادوكسوم در تركیب با فعالیت ورزشي اختیاري بر سطوح
مغز آزمودنيهاي ديابتي بود.
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مواد و روشها
آزمودنیها:
 24سر رت نر نژاد ويستار بالغ  8هفتهاي با محدودة وزني  181 ± 1گرم ،پس از همسانسازي وزني بهطور
تصادفي در گروههاي هفتتايي قرار داده شدند .آنها در دماي محیطي  44 ± 4درجة سانتيگراد و چرخة
روشنايي  /تاريكي  14:14ساعت نگهداري شدند و محدوديتي در دسترس به آب و غذا نداشتند .همة آزمايشها
براساس خط مشيهاي پروتكل هلسینكي اجرا شد و توسط كمیتة اخالق دانشگاه مازندران بررسي و تأيید شد.
ديابتي كردن موشهاي صحرايي بهدنبال  16ساعت ناشتايي ،طي يك بار تزريق آلوكسان ()Alloxan
( )141 mg/kgمحلول در سالین بهصورت درونصفاقي انجام گرفت 1 .روز پس از تزريق ،از دم موشها خون-
گیري بهعمل آمد و غلظت گلوكز خونشان اندازهگیري شد .آنهايي كه غلظت گلوكز خونشان بیشتر از mg/dt
 411بود ،بهعنوان ديابتي شناسايي شدند ( .)99اندازهگیري گلوكز بهوسیلة دستگاه تست قند خون اكیو چك
( )ACCU-CHECمحصول شركت آلماني  Roche Diagnosticsانجام گرفت.
گروههاي تمريني ( 9گروه در مجموع  41سر) در قفسهاي مجهز به چرخ دوار (ساخت دانشكدة تربیت
بدني دانشگاه مازندران) بهصورت انفرادي نگهداري شدند و بهطور آزادانه به چرخ دوار دسترسي داشتند .اين
دستگاه از جنس استیل ساخته شده و قطر چرخ آن  21سانتيمتر است .همچنین به شمارهانداز مجهز ميباشد
كه مسافت پیمودهشده طي شبانهروز را نشان ميدهد .مسافت پیمودهشده توسط هريك از آزمودنيها در رأس
ساعت مقرر در صبح هر روز توسط محقق يادداشت ميشد .همچنین گروههاي مصرفكننده عصارة آلیوم
پارادوكسوم ،مقدار  81میليگرم  /كیلوگرم  /در روز را بهصورت محلول در آب مقطر موجود در بطريهاي آب
دريافت ميكردند .اين بطري ها هر روز توسط محقق بار ديگر تكمیل شد .عصارة آلیوم پارادوكسوم در آزمايشگاه
گروه زيستشناسي دانشگاه مازندران تخلیص شد (.)11

گروههاي مختلف به شرح زير مورد استفاده قرار گرفتند:
 .1گروه كنترل سالم ( :)Cاين گروه نه ديابتي شدند و نه فعالیت ورزشي انجام دادند؛
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 .4گروه ورزشي ( :)Tگروهي كه  6هفته در قفس مجهز به چرخ دوار نگهداري شدند؛
 .9گروه كنترل ديابت ( :)CDگروهي كه ديابتي شده و بدون تمرين  6هفته در قفس نگهداري شدند؛
 .2گروه ديابتي ورزشي ( :)DTگروهي كه ديابتي شده و  6هفته در قفس مجهز به چرخ دوار نگهداري
شدند؛
 .1گروه آلیوم – ديابت ( :)DAگروهي كه ديابتي شده و بدون تمرين  6هفته در قفس نگهداري شدند و
عصارة گیاهي آلیوم پارادوكسوم مصرف كردند؛
 .6گروه ورزشي – آلیوم – ديابت ( :)DATگروهي كه ديابتي شده و  6هفته در قفس مجهز به چرخ دوار
نگهداري شدند و عصارة گیاهي آلیوم پارادوكسوم مصرف كردند.
آزمودنيها با تزريق درونصفاقي تركیبي از كتامین ( )11 mg/kgو زايالزين ( )6 mg/kgبیهوش شدند.
براي جمعآوري نمونه هاي قشر ،سر حیوانات از ناحیة گردن با قیچي مخصوص جدا شد .ابتدا با استفاده از تیغ
جراحي ،جمجمه شكافته شده و مغز با احتیاط خارج شد .قشر سالم بهوسیلة تیغ جراحي از بقیة مغز جدا شد.
بافت مغز از طريق نیتروژن مايع و در دماي  -81درجة سانتيگراد منجمد شد .پس از هموژنايز بافت مغز در
مدت  1دقیقه و با سرعت  11هزار دور در دقیقه ،سانتريفیوژ شد ( .)24سپس مايع رويي برداشته شد و بهوسیلة
نیتروژن مايع منجمد شد و براي اندازهگیريهاي بعدي در دماي  -81درجة سانتيگراد نگهداري شد .سطوح
 Aβ1-42قشر مغز با كیت مخصوص اندازهگیري  Aβ1-42به روش ايمینيسنجي آنزيمي (االيزا) و براساس
دستورالعمل كارخانة سازندة كیت ( ،Wuhanچین) تعیین شد .ضريب پراكندگي ( )CVو حساسیت برآورد اين
روش بهترتیب  6/9درصد و  1/42 pg/mlبود .پس از جمعآوري دادههاي خام و براي مقايسة متغیرهاي شش
گروه ،ازآزمون كلوموگروف  -اسمیرنوف براي بررسي طبیعي بودن دادهها و از آزمون تحلیل واريانس يكطرفه
( )One – way ANOVAو آزمون تعقیبي  LSDبهمنظور بررسي تفاوت  Aβ1-42بین گروهها استفاده شد.
تمامي محاسبات با استفاده از نرمافزار آماري  SPSS19انجام گرفت و مقادير ( )P≤ 1/11بهعنوان حداقل سطح
معناداري تفاوت میانگینها در نظر گرفته شد .از برنامة  origin 61براي رسم نمودار استفاده شد.
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نتایج و یافتههای تحقیق
جدول  1مقادير وزن ،مسافت پیمودهشده و سطوح  Aβ1-42قشر مغز به تفكیك گروهها را نشان ميدهد.
دادههاي جدول  1نشان ميدهد كه وزن آزمودنيهاي گروههاي  DT ،CDو  DATهنگام كشتار نسبت به
گروه كنترل كمتر بود .همچنین مسافت پیمودهشده توسط آزمودنيهاي ديابتي نسبت به آزمودنيهاي سالم
كمتر بود .اجراي  6هفته تمرين دويدن اختیاري در موشهاي سالم ،مقدار  Aβ1-42قشر مغز گروه  Tرا نسبت به
گروه  Cبهطور معناداري كاهش داد ( .)P< 1/111مقدار  Aβ1-42قشر مغز گروه  DTنسبت به گروه CD
كاهش يافت ( .)P< 1/111سطوح  Aβ1-42قشر مغز گروه  CDنسبت به گروه  Cبهطور معناداري افزايش يافت
( .)P< 1/111با وجود اين ،بین سطوح  Aβ1-42گروه  Tنسبت به  DTتفاوت معناداري مشاهده نشد (= 1/211
 .) Pتمرين اختیاري و مصرف عصارة گیاه آلیوم پارادوكسوم ،مقدار قشر مغز گروههاي  DAو  DATرا نسبت
به گروه  CDكاهش داد (( )P< 1/111شكل .)1

شکل  – 2سطوح  Aβ1-42قشر مغز موشهای صحرايی
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جدول  – 2سطوح  Aβ1-42قشر مغز ،وزن و مسافت دويدن (متر) در گروههای مورد بررسی
متغیر

سطوح آمیلوئید بتا 1-42

گروه

()pg/ml

کنترل ()C

0/3539± 0/05952

935/13± 6/652

ورزشی ()T

0/5223± 0/03323

916/23± 9/155

کنترل ديابت ()CD

2/9100± 0/90259

192/00± 5/535

ورزشی – ديابتی ()DT

0/3523± 0/05179

199/72± 13/392

آلیوم – ديابت ()DA

0/3539± 0/03516

925/57± 9/357

ورزشی آلیوم – ديابتی ()DAT

0/3113± 0/05752

196/39± 13/391

وزن (گرم)

*

مسافت دويدن (متر)

9133± 955/57

650/35± 35/15

656/23± 37/59

اعداد به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده اند.

بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثیر مصرف عصارة گیاه آلیوم پارادوكسوم همراه با فعالیت ورزشي ارادي بر
تغییرات سطوح  Aβ1-42قشر مغز موشهاي صحرايي ديابتي القاشده با آلوكسان بود .همانطور كه انتظار
ميرفت ،مقادير وزن و مسافت پیمودهشده در آزمودنيهاي ديابتي نسبت به آزمودنيهاي سالم كمتر بود كه
نشاندهندة تأثیر منفي ديابت روي كاهش وزن بدن و مسافت پیمودهشده در آزمودنيهاي ديابتي است .تزريق
آلوكسان موجب القاي ديابت در آزمودنيهاي گروه  CDو  DTشد .ديابت موجب افزايش  Aβ1-42در قشر مغز
اين گروهها شد .تفاوت معناداري بین سطوح  Aβ1-42گروههاي  Tو  DTو  DATمشاهده نشد .همچنین
مصرف عصارة گیاه آلیوم پارادوكسوم همراه با فعالیت ورزشي سطوح  Aβ1-42قشر مغز را در گروه  DATبهطور
معناداري كاهش داد.
تجمع آمیلوئید بتا در مغز آثار مخربي برجا ميگذارد .تجمع نوروتوكسي  Aβميتواند موجب پاسخهاي
تخريبي ،مرگ سلول عصبي و كاهش تدريجي شناخت شود ( .)94تحقیقي نشان داد كه تجمع  Aβدر مغز
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موشهاي ديابتي با التهاب عصبي و آسیب نوروني مرتبط است ( .)49سازوكار احتمالي ارتباط ديابت و  Aβبه
اين گونه است كه كمبود انسولین رويدادي مقدماتي است كه موجب كاهشهايي در آبشار عالمتدهي انسولین
مغز ميشود و در اختاللهاي رفتاري ناشي از ديابت شركت ميكند .همچنین نقض در عالمتدهي انسولین
مقدمة گسترش ديابت قندي است و ممكن است ناشي از كمبود انسولین (ديابت نوع  )1يا مقاومت انسولین
(ديابت نوع  )4باشد .كاهش عالمتدهي انسولین با افزايش سطوح پروتئین  Aβمرتبط است .بهعبارت ديگر،
سطوح پروتئین  Aβدر مغز موشهاي ديابتي بهطور معناداري افزايش مييابد ( .)17در نتیجه ،يافتههاي تحقیق
حاضر با نتايج تحقیقاتي كه افزايش سطوح  Aβ1-42را بهدنبال القاي ديابت گزارش كردند ،همسوست (،48 ،91
.)16 ،17
نتايج نشان داد كه تمرين اختیاري ،سطوح  Aβ1-42را در گروه ورزشي ديابتي كاهش ميدهد .فعالیت
ورزشي احتماالً از طريق ت ///فرايند عملكردي پروتئین پیشساز آمیلوئید و افزايش تخريب و پاكسازي  Aβبه
كاهش سطوح  Aβ1-42در مغز ميانجامد ( .) 1مسئلة مورد توجه در تحقیق حاضر ،اين است كه ورزش اختیاري
توانسته است سطوح پروتئین  Aβ1-42را در مغز آزمودنيهاي ديابتي كاهش دهد كه در نتیجه نشاندهندة تأثیر
مفید ورزش اختیاري در كاهش يكي از عوارض ناشي از بیماري ديابت است .باتوجه به ارتباط فشار اكسايشي با
ديابت ( )21و  ،) 21( Aβفعالیت ورزشي منظم و اختیاري ،مقاومت در مقابل فشار اكسايشي را تعديل ميكند و
سطوح آنزيمهاي آنتياكسیداني را در مغز افزايش ميدهد ( .)41ورزش ،قويترين محرك نوروژني است .دويدن
آزمودنيهاي حیواني روي چرخ دوار موجب افزايش  9 – 2برابر يا حتي بیشتر در تولید و بقاي سلولهاي عصبي
(نوروژنها) جديد در شكنج دندانهاي هیپوكمپ ميشود ( .)98از سوي ديگر ،مصرف گیاه آلیوم پارادوكسوم اثار
آنتياكسیداني زيادي دارد ( .)11بهنظر ميرسد پلي فنولهاي گیاهي كه منابع اصلي از فالوانولها (زير شاخة
فالونوئید) هستند ،ممكن است تأثیرات شناختي مشخصي را میانجيگري كنند .در كشت سلولي ،فالوانولها
ويژگيهاي محافظتي نوروني ،آنتي اكسیداني و ضد آپوپتوزي دارند .در محیط آزمايشگاهي ،فالوانولها ميتوانند
شكل پذيري سیناپسي و يادگیري را افزايش دهند .اپيكاتچین همراه با ورزش اختیاري در افزايش عملكرد
حافظه و شكلپذيري سیناپسي مؤثر است ( .)98مكملهاي غذايي داراي فالوانول همراه با فعالیت ورزشي در
مورفولوژي نوروني بسیار مؤثرند.
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ورزش و احتماالً رژيم غذايي سطوح ناقلهاي عصبي و عوامل تغذيهاي را افزايش ميدهند .اين دو عامل به-
طور مستقیم عملكرد نورونهاي بالغ را افزايش ميدهند و تولید نورونهاي جديد را در مغز تحريك ميكنند.
فعالیت ورزشي ،تكثیر سلول هاي اندوتلیال مغز و آنريوژنز (فرايند فیزيولوژيكي كه در رشد عروق خوني جديد
دخالت دارد) كل مغز را افزايش ميدهد .هم ورزش و هم فالوانولها ،سنتز نیتريك اكسید ( )NOاندوتلیال را
افزايش ميدهند .بنابراين رژيم غني از فراوردههاي گیاهي همراه با ورزش ميتوانند از زوال عقل عروقي
جلوگیري كنند ( .) 98آلیوم پارادوكسوم توان احیاكنندگي زيادي دارد ،به اين صورت كه الكترونها را داده و با
راديكالهاي آزاد وارد واكنش مي شود و آنها را به محصوالت پايدارتر تبديل ميكند .بهعالوه ،عصارة گیاهي آلیوم
پارادوكسوم توانايي زيادي در مهار اكسیداسیون چربي دارد .همچنین پاككنندگي هیدروژن پراكسید توسط
عصارة گیاهي آلیوم پارادوكسوم بهدلیل تركیبات فنولي اين گیاه است كه ميتواند الكترونها را به هیدروژن
پراكسید بدهد و در نتیجه آن را به آب خنثي كند (.)11
باتوجه به نتايج اين تحقیق بهنظر مي رسد كه تركیب ورزش اختیاري و مصرف عصارة گیاه آلیوم پارادوكسوم
ميتواند با كاهش سطوح  Aβ1-42از فشار اكسايشي مغز آزمودنيهاي ديابتي بكاهد .بهنظر ميرسد اجراي تمرين
دويدن اختیاري بهتنهايي و در تركیب با مصرف عصارة گیاه آلیوم پارادوكسوم تجمع آمیلوئید ناشي از ديابت را
در آزمودنيهاي حیواني كاهش ميدهد و ازاينرو ميتواند بهعنوان يك توصیة درماني غیردارويي اثرگذار باشد.
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