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مقدمه :مولتیپل اسکلروزیس( )MSیک بیماری نورودژنراتیو رایج است ک منجر ب تخری ،میلین و اختالل حرکتی می شود .فعالیت بدنی با
جلوگیری از تخری ،میلین و انهدام سلول های الیگودندروسیت ،شروع فرآیندهای نورودژنراتیو را ب تاخیر می اندازد .بنا بر این هدف از پژوهش حاضر
بررسی اثر پیش آماده سازی تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن های مرتبط با سنتز میلین و ژن فاکتور رشد عص ،در هیپوکامپ مدل حیوانی تخری،
میلین القاء شده با کوپریزون می باشد.
مواد و روش ها :موش های  C57BL/6نر( 40سر) ب طور تصادفی ب  4گروه تقسیم شدند :کنترل ،کوپریزون ،تمرین تناوبی شدید ،تمرین
تناوبی شدید و کوپریزون .برنام تمرینی بر روی تردمیل ب مدت  4هفت انجام شد و پس از آن ،القاء  MSبا رژیم کوپریزون  2درصد صورت گرفت،
هم زمان با القاء  MSبرنام تمرینی ب مدت  5هفت ادام داشت .بروز  MSبا تست میدان باز تایید شد .بیان ژن های فاکتور رشد عص،)NGF(،
پروتیین پای میلین( )MBPو پروتیین پروتیولیپیدی میلین( )PLPبا استفاده از روش  Real time-PCRاندازه گیری شد ،هم چنین هیپوکامپ
جهت ارزیابی تعداد سلول های الیگودندروسیت با هماتوکسین-ائوزین رنگ آمیزی شد.
یافته های پژوهش :نتایج نشان داد حیواناتی ک کوپریزون دریافت کردند ،عملکرد حرکتی ضعیف تری داشتند ،بیان  MBP ،NGFو PLP
پایین تر و تعداد الیگودندروسیت کمتری نسبت ب گروه کنترل داشتند .سطوح  MBP ،NGFو  PLPو سلول های الیگودندروسیت در گروه تمرین
تناوبی+کوپریزون نسبت ب گروه کوپریزون افزایش یافت( )P<0.05و مانع حرکت غیرطبیعی حیوانات ب واسط کوپریزون شد.
بحث و نتیجه گیری :نتایج نشان داد ک پیش آماده سازی با تمرین تناوبی فرآیند میلین سازی در هیپوکمپ را تقویت می کند و با بهبود بیشتر
بیان ژن  NGFتاثیر نوروپروتکتیو در برابر مولتیپل اسکلروزیس داشت.
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مقدمه
ب طور کلی بیماری های عصبی توسط تخری،
پیشرونده سلول های عصبی و آکسونی در سیستم
عصبی مرکزی( )CNSمشخص می شوند( )1و در این
بین بیماری مولتیپببل اسکبببلروزیس( )MSیکی از
شایع ترین بیماری های تخری ،کننده میلین است(.)2
نشان داده شده است ک بروز  MSبین سنین  20تا 50
سال رخ داده و زنان  2تا  3برابر بیشتر از مردان ب این
بیماری مبتال می شوند( .)3میزان شیوع  MSدر سطح
جهانی برابر با  43/8نفر در هر  100000نفر می باشد،
هم چنین متوسط شیوع این بیماری در ایران برابر با
 54/51نفر در هر  100000نفر است بنا بر این ایران
جزو مناطق پر خطر از نظر ابتالء ب  MSدر جهان
محسوب می شود(.)4
بیماری  MSیک بیماری مزمن و با تغییر عالئم
التهابی ،بی میلین شدن و تخری ،آکسون همراه است.
اطالعات نشان می دهد ک فرآینبببدهای التهاب و
تخریببب ،سلبببول های عصبی نقش کلیدی در
آسی ،شناسی  MSبازی می کند( .)5سلول های
الیگودندروسیت تولیدکننده میلین در  CNSهستند،
میلین پوشش خارجی آکسون های سیستم عصبی
مرکزی و محیطی می باشد ک در انتقال پیام های
عصبی ،حفظ ،پایداری و نیز تغذی آکسون ها نقش ایفا
می کند 00-00 .درصد میلین از چربی و در حبببدود
 20-25درصد آن از پروتیبببین تشکیل شده است.
فراوان ترین پروتیین های میلین ب ترتی ،،پروتیین
پای میلین( )MBPو پروتییببببن پروتیولیپیدی میلین
( )PLPمی باشند ک در حدود  00-80درصد از ترکی،
پروتیین میلین  CNSکل گببببون ها را تشکببببیل
می دهد(.)0
از عالئم پاتولوژی مشترک بیماری  MSو مدل
تخری ،میلین القاء شده با کوپریزون ،دمیلیناسیون
است( .)0در مدل های حیوانی القاء  MSبا کوپریزون
مرگ سلول های الیگودندروسیت و تخری ،میلین در
مغز گزارش شده است( .)8وسعت و محل آسی ،در
 CNSباعث اختالالت و عالئمی مانند اسپاسم
عضالنی و ضعف ،اختالل در راه رفتن و تعادل ،و
کاهش کیفیت زندگی می شود(.)9
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رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت ک برای بهبود
کیفیت زندگی بیماران مبتال ب  MSطراحی شده اند
حوزه مهمی از بررسی ها هستند( .)10مشارکت در
فعالیت بدنی ،برای بهین سازی کیفیت زندگی ،مدیریت
عالئم ،بازگرداندن عملکرد ،ارتقاء سالمتی در بیماران
مبتال ب  MSب طور فزاینده توصی شده است ،کاهش
عالئم  MSمانند ناتوانی در راه رفتن ،درد ،افسردگی و
جنب های دیگر پس از یک برنام ورزشی مشاهده
شده است(.)11
مطالعبببات اخیببببر حاکی از اثرات مفید پیش
آماده سازی با فعالیت ورزشی بر افزایش فاکتورهای
نوروتروفببیک ،کاهببببش تخری ،میلین و کاهش
آسی ،های ناشی از القاء  MSمی باشبببند(.)12
فاکببببتورهای نببوروتبببببروفیک شامل فاکتور رشد
عص ،)NGF(،فاکببببتور نوروتببببروفیک مشتق از
مغز( ،)BDNFفاکببببتور نوروتروفیک مشتق از سلول
خطی گلیال( )GDNFو غیره می باشد .نشان داده شده
است ک  NGFنقش مهمی در تنظیم تولید میلین در
سلول های شوان و الیگودندروسیت ها در محیط کشت
دارد( .)13فعالیت ورزشی یکی از رویکردهای حمایتی و
غیرتهاجمی برای افزایش سطح نوروتروفین ها در مغز
است ،اثرات مفید فعالیت بدنی تا حدودی ب تنظیم
مثبت نوروتروفین ها مرتبط است ،ک ب محافظت
عملکرد عصبی کمک می کند( .)14نتایج تحقیق پاتل
و وایت( )2013نشان داد ک تببببمرین ورزشی اثر
تعدیل کننده بر پروتیین  NGFدر مغز دارد و  NGFاثر
تعدیل کننده بر سیستم ایمنی دارد ،بنا بر این پاسخ
التهابی در  MSرا کاهش می دهد( .)15بسیاری از
تحقیقات گزارش کرده اند ک فعالیت ورزشی ،بازسازی
سلول های عصبی را با افزایش بیان  NGFتحریک
می کند .چا و کیم( )2009نشان دادند ک فعالیت
ورزشی بیان  NGFرا تحریک کرده و رشد ،تمایز و
آپوپتوز سلول های عصبی را کنترل می کند در نتیج
از آسی ،سلول عصبی جلبببببوگیری می کند( .)10هم
چنین چانگ و همکببببباران( )2010گبببزارش کردند
ک  2هفت تمرین برروی تردمبببببیل باعث افزایش
بیان  NGFمغز در مقایسببب با گبببروه کبببببنترل
می شود(.)10
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تمرین تناوبی شدید ب عنوان یک رویکرد کارآمد
برای بهبود سالمت جسمی و شناختی ،توج زیادی را
کس ،نموده است( .)18عالوه بر این ،برنام های
تمرینی برای بیماران معموالً با شدت پایین تا متوسط
اجرا می شد ولی امروزه ب این نتیج رسیده اند ک
تمرین تناوبی شدید با دوره های ریکاوری فعال ،در
بیماری های گوناگون ،ممکن ،ایمن و قابل تحمل
هسبببتند( .)19هم چنین تمرین تناوبی با شدت باال
می تواند یک جایگزین موثر برای تمرین تداومی باشد
ک تغییرات مشاب یا حتی بیشتر در نشانگرهای مرتبط
با سالمت در افراد سالم و بیمار ایجاد می کند(.)20
چندین مطالع اثرات بیشتر تمرین تناوبی با شدت باال
در مقایس با تمرینات هوازی تداومی در بهبود وضعیت
آمادگی جسمانی و پالستیسیتی مغزی در بیماران سکت
مغزی و سالم را نشان داده اند( .)18،21،22در تحقیقی
زیمر و همکاران( )2010دریافتند ک تمرین تناوبی با
شدت باال باعث بهبود حافظ کالمی و آمادگی هوازی
در بیماران مبتال ب  MSشد( .)23با این وجود تاثیر
تمرین تناوبی با شدت باال بر وضعیت دمیلیناسیون در
 CNSمشخص نبوده و نیازمند مطالعات بیشتری است.
بنا بر این در این مطالع فرض شده است ک تمرینات
تناوبی ب دلیل ماهیت شدت باالی آن سب ،بهبود
احتمالی وضعیت دمیلیناسیون بیماران  MSمی شود.
هم چنین اطالعات بیشببببتر در مبببببورد اثرات
پاتوفیزیولوژیک ورزش ،مانند سطح نورتروفین ها ،برای
کمک ب شناسایی مکانیسم های خاص درگیر در
فعالیت مورد نیاز است.
بنا بر این ،در این مطالع  ،ما ب دنبال این هستیم
ک اثر پیش آماده سازی تمرین تناوبی شدید بر بیان
ژن فاکتور رشد عص ،و ژن های مرتبط با سنتز میلین

جهت ایجاد مدل دمیلیناسیون به دو گروه تمرین+کوپریزون و گروه کوپریزون در  5هفته آخر رژیم غذایی کوپریزون داده شد.
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در هیپوکامپ مدل حیوانی تخری ،میلین القاء شده با
کوپریزون در موش را بررسی کنیم.
مواد و روش ها
مطالع حاضر از نوع تجربی بود .در این پژوهش 40
سر موش نر نژاد  4( C57BL/6هفببببت و با وزن
 14/0±1/0گرم) مورد استفاده قرار گرفت و ب طور
تصادفی در چهار گروه تمرین تناوبی شدید+کوپریزون
( ،)13/8±2/1تمبببرین تببببناوبی شدید(،)15/4±1/0
کوپریزون( )15/2±1/9و کنترل( )14/0±1/5تقبببسیم
شدنبببد .موش ها در شرایط دمایی  23±2درج
سانتی گراد ،چرخ تاریکی روشنایی  12:12و بدون در
نظر گرفتن محدودیت غذایی در قفس نگهداری شدند.
در گروه تمرین تناوبی شدید+کوپریزون حیوانات قبل از
القاء  MSب مدت چهار هفت روی تردمیل دویدند،
سپس جهت القاء  MSبا جیره غذایی حاوی  0/2درصد
کوپریزون ب مدت  5هفت تغذی شدند( ،)8در طول این
 5هفت تمرینات ادام داشت و هم زمان گروه تمرین
تناوبی شدید  9هفت  ،ب اجرای فعالیت روی تردمیل
(دانش ساالر ،ایران) پرداختند .دو گروه تمرین تناوبی
شدید و گروه کنترل در همین مدت( 9هفت ) با جیره
غذایی طبیعی تغذی شدند ،هم چنین گروه کوپریزون
جهت القاء  MSبا جیره غذایی حاوی  0/2درصد
کوپریزون ب مدت  5هفت تغذی شدند(شکل شماره .)1
برای تهی مدل کوپریزون  0/2درصد غذای حیوان پودر
شده و کوپریزون با آن مخلوط و سپس همراه با آب ب
صورت خمیر و ب شکل پلیت آماده گردید ،ب طوری
ک توسط حیوان تشخیص داده نشود .کوپریزون ب
صورت هفت ای دوبار جهت تغذی حیوان آماده شد .در
پایان هفت  9هم گروه ها آسان کشی شدند .ضمناً در
طول مطالع ریزش آماری وجود نداشت.
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پروتکل تمرینی :موش ها پس از انتببببقال ب
آزمایشگاه حیوانات ب مدت س روز برای سازگاری با
محیط و رسیدن ب حد وزنی مطلوب نگهداری شدند.
ابتدا ب منظور آشناسازی حیوانات با شرایط تمرین ب
مدت یک هفت روزان با سرعت  5-10متر در دقیق ،
ب مدت  5-10دقیق با شی ،صفر درج روی تردمیل
ب فعالیت پرداختند .در پایان هفت آشناسازی ،آزمون
عملکرد ورزشی مدرج برای اندازه گیری حداکثر سرعت
اجرا شد .این آزمون با سرعت  0متر بر دقیق آغاز و
سرعت تردمیل ب ازای هر  1دقیق  1متر بر دقیق
افزایش یافت تا جایی ک موش ها قادر ب دویدن
نباشند( .)24سپس تمرینات اصلی آغاز شد و گروه ها
پنج روز در هفت ب مدت  9هفت  ،ب اجرای فعالیت
روی تردمیل پرداختند .در طول این دوره ،مدت زمان و

هفت ها
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جدول شماره  .1برنامه هفتگی تمرینات
سرعت در مرحل استراحت
سرعت در مرحل تناوب شدید
تعداد تناوب ها
m/min
فعال m/min

طول تست جهت اندازه گیری فعالیت حرکتی و متغیر
تعداد ایسببببتادن ها روی دوپا(ریببببرینگ ها) جهت
اندازه گیری حرکت عمببودی حیوان ثبت شد .پایین
بودن میزان این متغیرها در گروه کوپریزون حاکی از
تایید اثر کوپریزون می باشد.

بی هوش نمببببودن و آسبببان کشی موش ها و
نمون گیری بافت ها :جهت بی هوش کردن موش ها
از داروی کتامین( 30تا  50میلی گرم بر کیلوگرم وزن
بدن) و زایالزین( 3تا  5میلی گرم بر کیلوگرم وزن
بدن) ب صورت داخل صفاقی استفاده شد .پس از جدا
کردن سر حیوانات ،جداسازی بافت مغز و سپس
هیپوکامپ انجام شد .بافت های پنج نمون در فرمالین
 10درصد جهت آزمایشهای بافتی و پنج نمون دیگر
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اساس تست استاندارد میبببدان باز(اوپبببن فیلد) ،در
هفت های مختلف جهت اندازه گیری تاثیر کوپریزون
روی فعالیت حرکتی نمون ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
جعب میدان باز از جنس چوب و ب رنگ سفید با اندازه
 02در  02سانتی متر ارتفاع  30سانتی متر تشکیل شده
بود .خطوط کف جعب ب  10مربع  18در  18سانتی متر
تقسیم شد( .)20مدت زمان هر تست  5دقیق بود .پس
از قرار دادن هر موش و پایان تست جعب توسط الکل
اتیلن  00درصد تمیز می شد .تست ها راس ساعت
 9-11صبح پنج شنب هر هفت  ،از هفت  5تا هفت 9
انجام می شد و دو متغیر میزان مسافت طی شده در
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هفت
هفت
هفت
هفت
هفت
هفت
هفت
هفت
هفت

1
2
3
4
5
0
0
8
9

گرم
کردن

زمان اصلی
تمرین()min

سرعت تمرین ب طور منظم افزایش یافت .مدت زمان
اولین جلس  11دقیق بود ،برنام تمرینی در ابتدا شامل
 3دقیق گرم کردن با سرعت  0متر در دقیق  2 ،تناوب
 2دقیق ای با سرعت  9متر در دقیق (شدت 85-90
درصد حداکثر سرعت) و استراحت فعال  1دقیق ای
بین تناوب ها با سرعت  0متر در دقیق (شدت 50-00
درصد حداکثر سرعببببت) و  3دقیبببق سرد کردن با
سرعت  0متر در دقیق  ،انجام پذیببببرفت .هر دو هفت
یک وهل  3دقیبببق ای ب زمببببان تمبببرین اضاف
شد .در پایان هر دو هفت  ،آزمببببون حداکثر سرعت
انجام شد و سرعت تمرینی جببببدیدی برای تمرین
هفت بعد ،در نظر گرفت می شببببد .شببببی ،تردمیل
در هم مراحل تمبببببرین صببببفر بود(جدول شماره
.)24،25()1
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در فریزر  -00برای ارزیابی های بیوشیمیایی نگهداری
شد.
ارزیابی بافتی :نمون های تثبیت شده در محلول
فرمالین خارج شدند و جهت انجام عملیات آماده سازی
قطعات بافتی ب دستگاه تمبببام اتوماتیک هیستوکینت
( )RX- 11B, Tissue tek rotary, Japanانتقال
داده شدند .سپس برش هایی ب ضخامت  5تا 0
میکرومتر با استفاده از دستگاه میکروتوم(Germany
 (LEICA -RM2245،از هر یک از نمون ها تهی
گردید .مقاطع تهی شده پس از انتقال ب روی الم ب
روش معمولی هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی
شدند و تصاویر مناس ،با استفاده از میکروسکوپ نوری
( )Olympus, Japanو دورببببیببببن Microscope
 Digital Dinoliteنص ،شده روی میکروسکوپ و
نرم افزار  Capture Dinoتهی شد ،نهایتاً هیپوکامپ
شاخ آمون( )CAو شکنج دندان ای( )DGاز نظر تعداد
سلول های الیگودندروسیت مورد بررسی قرار گرفت.
استخراج  RNAو سنتز  :cDNAاستخراج  RNAاز
نمون ها با استفاده از کیت SinaClon ( RNXTM
 )Bioscience, Iranو مطابق دستورالعمل کیت انجام

جدول شماره  .2پرایمرهای مورد استفاده برای Real-time PCR
Gene name
Sequence
PLP-mice-F
CACTTACAGCAGGTGATTAGAGG
PLP-mice-R
AAACAAGAGATAAACAACTGGGA
MBP-mice-F
AGTCGCAGAGGACCCAAGAT
MBP-mice-R
GACAGGCCTCTCCCCTTTC
NGF-mice-F
CTTCACAGAGTTTTGGCCTG
NGF-mice-R
CATTACGCTATGCACCTCAGA
GAPDH-mice-F
CTGGAGAAACCTGCCAAGTA
GAPDH-mice-R
GAAGAGTGGGAGTTGCTGTT

در ابتدا برای انجام  ،Real-time PCRنمون
 cDNAساخت شده ب نسبت  1ب  2با آب مقطر
استریل رقیق شد .برای این منظور چون حجم نهایی
 cDNAمورد نظر  20میکرولیتر بود ب آن 20
میکرولیتر آب مقطر اضاف شد.
واکنش ها در حجم  12/5میکرولیتر شامل 0/25
میکرولیتر محلول xSyber Green qPCR Master
 3 ،Mixمیکرولیتر از  cDNAساخت شده0/25 ،
میکرولیتر از هر یک از پرایمرهای اختصاصی پیشرو و
پسرو با غلظت  10میکرومول 2/05 ،میکرولیتر آب
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مقطر استریل فاقد  RNaseدر استریپ های مخصوص
 0/2میلی لیتری در پوش دار مخصوص واکنش PCR
در زمان حقیقی محصول شرکت( ،Bioradآمریکا)
انجام شد.
واکنش زنجیره ای پلی مراز با شرایط زیر انجام
شد 5 :دقیق در دمای  94درج سانتی گراد و  50تکرار
با چرخبببب های  15ثانببببی در دمببببای  94درج
سانبببتی گراد 30 ،ثانیبببب در دمای  00درجببببب
سانتی گراد جببببهت اتصال پرایمرها ب الگو و طویل
سازی.
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شد .غلظت و میزان خلوص  RNAاستخراج شده با
استفاده از قرائت جذب نمون ها در طول موج  200و
 280با اسبببتفبببباده از اسبببببپکببببتروفببوتومتر
بیوفتومبببتر( )Eppendorf, Germanyانبببببجام و
نمون هایی ک نسبت جذب  200/280آن ها باالی
 1/8بود ،جهبببت سنبببتز  cDNAبا استفاده از
کیت( )YT4500, Iranبر اساس دستورالعمل شرکت
سازنده مورد استفاده قرار گرفت.
اندازه گیری بیان کمی ژن :ب منظور ارزیابی
تغییرات بیان ژن های  PLP ،NGFو  MBPاز آزمون
 PCRدر زمان حقبببیقی ،دستگبببباه Light cycler
 ،Roche(Detection Systemآمبببببریکا) و کیت
( SYBR Green qPCR MasterMix 2Xیبببکتا
تجهیز ،ایران) بر پای کاربرد رنگ سایبرگرین استفاده
شد .در این مطالع از ژن  GAPDHموش ب عنوان
ژن کنترل داخببببلی استببببفاده و ب طور موازی با
ژن هدف تکبببثیر شد .در جببببدول شمببباره 2
توالببی پرایببببمرهای بیان ژنببببی ک توسبببببط
شببببرکت بیبببونر کره جنوبی تولید شده مشخص
شده است.

اثر پیش آماده سازی با تمرین تناوبی شدید در پیشگیری از تخریب میلین -...مریم نقیب زاده و همکاران

آزمون تحلیل واریانس برای اندازه های تکراری استفاده
شد.
یافته های پژوهش
نتایج ارزیابی رفتاری مببببیدان باز :نتایج حاصل از
بررسی اثرات کوپریزون بر رفبببتار حبببیوانات در
تست میبببدان باز در هفت های مخبببتلف مورد
مطالع قرار گرفت .نتایج نشان داد ک کل مسافت طی
شبببده در هفتببب پنجببببم در گروه کبببوپریزون
( )483/83±05/03کاهش معبببببناداری نسببببت ب
دیگر گروه هبببای تحقبببیق داشت ،عالوه بر این
بیبببشترین تغیبببیبببرات رفتببباری در گبببروه
کبببوپبببریبببزون در هبببفببتببب پنجبببم دیبببده
شبببد(()P<0.05نبببمودار شماره .)1

برای هر واکببببنش  3تبببکرار در نظر گرفت شد.
نمون های کنترل منفی فاقد  cDNAو نمون حاوی
 RNAدر هر واکنش در نظر گرفت شد .نتایج با
استفاده از روش مقایس ای  ΔΔCtو با استفاده از
نرمافزار  Light Cycler SW1.1مورد ارزیابی قرار
گرفتند .نتایج بر اساس فرمول  2-ΔΔCtگزارش شدند.
تجزی و تحلیل اطالعات :اطالعات ب دست آمده
توسط نرم افزار  SPSS vol.21تحلیل شد .ب منظور
بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلوموگروف-
اسمیرنوف استفاده شد .برای ارزیابی اخبببتالف بین
گروه ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرف و آزمون
پیگیری  LSDاستفاده شد .برای آنالیز داده های
رفتاری(مسافت پیموده شده و ایستادن بر روی دو پا) از

میانگین±خطای استاندارد نشان داده شده است :* .تفاوت معنادار با گروه کوپریزون در هفته پنجم(.)P<0.05
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نمودار شماره  .1کل مسافت طی شده در تست رفتاری میدان باز در گروه کوپریزون در مقایسه با دیگر گروه ها .داده ها به صــــورت
 :#تفاوت معنادار بین هفته چهارم و پنجم در گروه کوپریزون(.)P<0.05

هم چنین نتایج نشان داد ک تعداد ایستادن ها
(ریرینگ ها) در هفت پنجم در گروه کوپریزون
( )5/00±1/94کاهش معناداری نسبت ب دیببببگر
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گروه های تحقیق داشت ،عالوه بر این بیشترین
تغییرات رفتاری در گروه کوپریزون در هفت پنجم دیده
شد(نمودار شماره .)2
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نمودار شماره  .2تعداد ریرینگ ها در تست رفتاری میدان باز در گروه کوپریزون در مقایسه با دیگر گروه ها .داده ها به صورت میانگین±خطای
گروه کوپریزون(.)P<0.05

نتایج بافت شناسی :نتایج حاصل از رنگ آمیزی
سلول های الیگودندروسیت در هیپوکامپ در گروه های
مختلف(شکل شماره  )2نشان داد ک بیشترین تعداد
الیگودندروسیت در گروه تمرین تناوبی( )58±1/0و
کمترین تعببداد در گروه کببببوپریزون( )29±1/4بود و
تفاوت معناداری بین گروه های مداخل نسبت ب گروه
کنترل( )41±0/03وجود داشبت .تعببببداد سلول های

الیگودندروسیت در گروه کوپریزون نسبت ب گروه
کنترل کاهش معناداری داشت و پیش آماده سازی با
تمرین تنببباوبی باعببث افببببزایش معنادار تعداد
الیگودندروسیت ها در هیپوکامپ در گروه تخری ،میلین
القاء شببببده با کببوپریزون( )49±1/2نسبببببت ب
گروه کوپریزون شببببد(()P<0.05نمودار شماره  3و
جدول شماره .)3
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استاندارد نشان داده شده است :* .تفاوت معنادار با گروه کوپریزون در هفته پنجم( :# .)P<0.01تفاوت معنادار بین هفته چهارم و پنجم در
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شکل شماره  .2تصاویر رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین سلول های الیگودندروسیت در هیپوکامپ گروه های مختلف
الف .شکنج دندانه ای و ب .شاخ آمون(فلش های سیاه سلول های الیگودندروسیت را نشان می دهد ،بزرگ نمایی )400x
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نمودار شماره  .3مقایسه میانگین تعداد سلول های الیگودندروسیت ها در هیپوکامپ گروه های تحقیق )*( .تفاوت معنادار با گروه کنترل.
( )#تفاوت معنادار با گروه کنترل و کوپریزون )¥( .تفاوت معنادار با گروه کنترل ،تناوبی+کوپریزون و کوپریزون()P<0.05

میانگین±خطای استاندارد نشان داده شده است )*( .تفاوت معنادار با گروه کنترل )#( .تفاوت معنادار با گروه کنترل و کوپریزون )¥( .تفاوت
معنادار با گروه کنترل ،تناوبی+کوپریزون و کوپریزون(.)P<0.05
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نمودار شماره  .4مقایسه میانگین تغییرات بیان نسبی ژن های هدف در مقایسه با بیان ژن  GAPDHدر گروه های مختلف .داده ها به صورت
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نتایج بیان ژن :نتایج تبببغییرات بیان ژن در
هیپوکامپ گروه های مختلف نشان داد ک تمرین
تناوبی( )5/4±0/38منجر ب افرایش معناداری در بیان
ژن  NGFنسبت ب گروه کنترل( )3/00±0/21شد .هم
چنین کوپریزون( )1/10±0/12اثر منبببفی بر بیان ژن
 NGFدر مقببببایس با گروه کنترل داشت و پیش
آماده سازی با تمرین تناوبی در گروه تخری ،میلین
القاء شده با کوپریزون( )2/9±0/30منجر ب افزایش
معنادار بیان ژن  NGFدر مقایس با گروه کوپریزون
شد .در رابط با تغییر بیان ژن  ،MBPتمرین تناوبی
( )8/98±0/10منجر ب افرایش معنادار آن نسبت ب
گروه کنترل( )5/23±0/20شد و در گروه کوپریزون
( )1/04±0/03تبببفاوت معناداری با گروه کنترل وجود

داشت .عالوه بر این ،پیش آماده سازی با تمرین تناوبی
در گروه تخری ،مبببیلیببببن القاء شده با کوپریزون
( )3/38±0/20منجر ب افزایش معنادار بیان ژن MBP
در مقایس با گروه کوپریزون شد .هم چنین تغییر بیان
ژن  PLPهیپوکامپ درگروه های مختلف نشان داد ک
تمرین تناوبی( )5/23±0/23منجر ب افرایش معنادار
آن نسبت ب گروه کنترل( )4/25±0/13شد .کوپریزون
( )1/18±0/00اثر منفی بر بیان ژن  PLPدر مقایس
با گروه کنترل داشت .هم چنین پیش آماده سازی با
تمرین تناوبی در گروه تخری ،میلین القاء شده با
کوپریزون( )2/30±0/10منجر ب افزایش معنادار بیان
ژن  PLPدر مقایس با گروه کوپریزون شد()P<0.05
(نمودار شماره  4و جدول شماره .)3
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گروه
متغیر
تناوبی
تناوبی+کوپریزون
الیگودندروسیت
کنترل
کوپریزون
NGF
تناوبی
تناوبی+کوپریزون
کنترل
کوپریزون
MBP
تناوبی
تناوبی+کوپریزون
کنترل
کوپریزون
PLP
تناوبی
تناوبی+کوپریزون
کنترل
کوپریزون
 :MDاختالف میانگین * .تفاوت معنادار.

جدول شماره  .3نتایج آماری و مقایسه بین گروهی
P
MD
P
MD
گروه
*0/00 10/2
کنترل
 *0/00تناوبی
-9
*0/00 28/8
کوپریزون
*0/00
8/2
*0/00
19
*0/00
1/8
کنترل
 *0/00 -2/1تناوبی
*0/00
4
کوپریزون
0/53
-0/2
*0/00
1/8
*0/00
3/4
کنترل
 *0/00 -5/0تناوبی
*0/00
0/8
کوپریزون
*0/00 -2/2
*0/00
2/1
*0/03 0/02
کنترل
 *0/00 -1/8تناوبی
*0/00 3/05
کوپریزون
*0/00 -1/2
*0/00
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بحث و نتیجه گیری
با توج ب کمببببببود اطببببالعات در مورد اثر
پیش درمانی فعالیت ورزشی در بیماران  ،MSاین
مطالع با هدف بررسی اثر حفاظتی پیش آماده سازی
فعالیت ورزشی ،ب روش تمرین تناوبی شدید بر بیان
ژن فاکتور رشد عص ،و ژن های مرتبط با سنتز میلین
در مدل کوپریزون انجام شد .نتایج نشان داد ک 5
هفت رژیم کوپریببببزون موج ،کاهش تعداد کل
سلول های الیگودندروسیت و میزان بیان ژن های
 MBP ،NGFو  PLPدر هیپوکامببببپ می شود .هم
چنین ،فعالیت ورزشی پیبببش از دمیلیناسیون سب،
افزایش تعداد سلول های الیگبببودندروسیت و افزایش
بیان ژن های  MBP ،NGFو  PLPدر بافت
هیپوکامپ و مانع اختالالت حرکتی شد.
سرکوب پیشرونده سیستم ایمنی برای درمان MS
پیشرونده کافی نیست .بنا بر این ،مدل های تجربی
دیگری ،برای مطالع دمیلین شدن بدون واسط
سیستم ایمنبببی و تحلیل آکسون از طریق تخری،
الیگودندروسیت ها مورد نیاز است .برای این منظور از
مدل سمی تخری ،میلین با کوپریزون استفاده شد .اگر
موش های جوان با کوپریزون تغذی شوند ،دمیلین
شدن رخ می دهبببد .بعد از قطبببع سم کوپریزون،
میلین سازی مجدد خود ب خودی دیده می شود .در
نتیج مدل کوپریزون ب عنوان یک ابزار مفید برای
پژوهش در  ،MSهمبببببستگی خوبی با ویژگی های
هیستوپاتولوژیک  MSدارد(.)20
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یافت های پژوهببببش حاضبببر در رابط با تعداد
سلول های الیگودندروسیت با نتایج آلوارز ساودرا و
همکاران( )2010و آن و همکببباران( )2010هم خوان
می باشد؛ آلوارز سبببباودرا و همکبببباران( )2010در
مطالع ای بر روی موش مدل آتاکسیا نشان دادند ک
با تمرین در چرخ دوار میلیناسیون و تعداد سلول های
الیگودندروسیت در مغز پسین افزایش یافت است ،هم
چنین نشان دادند ک بازسازی مجدد میلین در ضایعات
عصبی در مدل های حیوانی و در انسان ب واسط
تمرین منظم در سیستم عصبی مببببرکبببزی انجام
می شود( .)28هم چنین آن و همکاران( )2010نشان
دادند ک چهار هفت تمرین بر روی تردمیل ،سلول های
الیگودندروسیت در هیپوکامپ را بعد از سکت مغزی
افزایش می دهد ک نشببان دهنببببده اثر مبببفید
ورزش در کمک ب بهبببود پالسبببتیس عصببببی
است(.)29
برناردز و همکاران( )2010ب مطالع اثر ورزش
شنای منظم بر روی میلیناسیون در موش مدل MS
پرداختند ،نتایج تحقیق نشان داد ک  0هفت شنای
منظم باعث کاهش دمیلیناسیون و عدم تغییر در میزان
سلول های الیگودندروسیت در نخاع موش مبتال ب
آنسفالومیلیت خودایمن تجربی( )EAEشد .در تحقیق
برناردز میزان پروتیین  MBPبین دو گروه تمرین و
 EAEدر مقایس با گروه بدون تمرین  EAEتفاوت
وجود نداشت .با این حال PLP ،در گروه تمرین و
 EAEب طور قابل توجهی افزایش یافت ،ک نشان
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دهنده حمایت تمرین از الیگودندروسیت و جلوگیری از
کاهش غالف میلین است(.)12
یافت های پژوهش حاضر در رابط با بیان ژن
 MBPبا نتایج لی و همکاران( ،)2010کیم و همکاران
( )2010و هانویی کیببببم و همکاران( )2010هم
خوان می باشد؛ لی و همکاران( )2010در تحقیقی
نتیج گرفتند ک تمرین بر روی تردمیل متعاق،
هیپوپرفیوژن ایسکمی مزمن مغز از کاهش بیان MBP
در جسم پین ای جلوگیری ب عمل می آورد( .)30هم
چنین کیم و همکاران( )2010نشان دادند ک ورزش
منظم باعث افزایش سطح  MBPمی شود .آن ها
نشان دادند ک  MBPبرای حفظ ثبات ساختاری میلین
مهم است و عامل ضروری برای هدایت عص ،کارآمد
است ،آن ها نشان دادند ک تمرین منظم با بهبود
نواقص سلولی مولکولی هیپوکامپ در بیماران MS
باعث تقویت عملکرد شناختی می شود( .)31هانویی
کیم و همکاران( )2010در مطالع ای بیان  MBPرا
برای تعیین ضخامت و اجزای میلین در جسم پین ای
اندازه گیری کردند .ضخامت و چگالی میلین ب طور
قابل توجهی در موش های صحرایی ک تحت تمرین
بودند ،افزایش یافت .این یافت ها نشان می دهد ک
تمرین ورزشی ممکن است باعث بهبود عملکرد از
طریق ارتقا بلوغ اجزای میلین مغز شود(.)32
ب طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق و مطالعات
اخیر نشان دهنده تاثیر مثبت تمرین منظم بر حفظ،
تمایز و بلوغ سلول های پیش ساز الیگودندروسیت،
حمایت تمرینات ورزشی از الیگودندروسیت های بالغ در
برابر آسی ،های عضالنی ،هم چنین حفظ و افزایش
سطح  MBPو  PLPدر سیستم عصبی می باشد ،هم
چنین تحقیقات نشان داده اند فعالیت بدنی از طریق
افزایببش فعالببببیت نورونی باعث الیگودندروژنز و
میلیناسیون می شود( )33و با فعال سازی سلول های
الیگودندروسیت موج ،بهبود عالئم  MSمی شوند.
عالوه بر این ،نشان داده شده است ک حفاظت در برابر
دمیلیناسیون ممبببکن اسبببت از طریق افزایش تکثیر
سلول های پیش ساز الیگودندروسیت ها و بلوغ آن ها
رخ دهد(.)34
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مطالعات انجام شده بیشتر ب بررسی اثرات ورزش
منظم بدون توج ب شدت آن بر ویژگی های عضالنی
و متابولیکی ،آمادگی هوازی ،نوروتروفین ها و عملکرد
شناختی در بیماران  MSتمبببرکز داشت اند ،ک نتایج
آن ها حاکی از تعدیل ویژگی های فیزیولوژیکی و
شناختی ناشی از تمرینات ورزشی بود .ب نظر می رسد
ک افزایش میزان نوروتروفین ها ناشی از فعالیت
ورزشی ،ب دلیل افزایش فعالیت نورونی ب دنبال
فعالیت ورزشی است .فعالیت ورزشی موج ،افزایش
فعالیت نورونی و ترشح بیشتر نوروتروفین ها می شود
ک پیامد آن ایجاد اثر نوروپروتکتبببیو بیشبببتر خواهد
بود(.)35
مطالعات متعددی اثر تمرینات ورزشی بر حفاظت
عصبی را بررسی کرده اند .برناردز و همکاران()2013
نشان دادند ک پیش آماده سازی با ورزش شنا می تواند
موج ،افزایش تحمل مغز نسبت ب دمیلیناسیون شود.
عالوه بر این ،افزایش بیان  NGFو میزان آن در
فعالیت های ورزشی در آزمودنی های انسانی و حیوانی
در پژوهش های مختلف گزارش شده است(.)30
حسینی و همکاران( )1390نشان دادند ک احتماالً پیش
درمان با استفاده از تمرین شنا از طریق افزایش NGF
در حفاظت عصبی موثر است .از این رو ب نظر می رسد
ک تمرینات شنا رویکردی مناس ،جهت افزایش
حفاظت سلول های عصبی بافت مغز در برابر عوامل
مستعدکننده بیماری  MSو ارتقای سطح سالمت مغز
است( .)30پاتل و وایت( )2013نشان دادند ک میزان
 NGFدر گروه تمرین نسبت ب بقی گروه ها افزایش
معنادار داشت NGF ،اثر تعدیل کننده بر سیستم ایمنی
دارد ک ممکن است باعث تعادل بین سلول های کمک
کننده  T1و  T2شود( .)15هم چنین چایی و همکاران
( )2009ب بررسی اثر تمرین اجباری تردمیل بر NGF
و آبشار سیگنالینگ  PI3-K/Aktدر موش های مسن
پرداخت .نتایج نشان داد ک تمرین تردمیل با شدت
متوسط سطح  NGFرا افزایش می دهد و مرگ سلولی
آپوپتوزی در هیپوکامپ موش های سالم را کاهش
دهد( .)10نتایج تحقیق حاضر در رابط با اثر مثبت
تمرین تناوبی در افزایش  ،NGFپیشنبببببهاد می کند
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این مطالع نشان داد ک تمرین تناوبی هنگامی ک
ب عنوان یک محرک پیش آماده سازی استفاده شود ،از
طریق تنظیم افزایشی فاکتور رشد عص ،،توانایی
ساختار مغزی را برای خودترمیمی پس از آسی ،بهبود
می بخشد و می تواند در برابر آسی ،های بافتی و
اختالالت نورولوژیکی ناشی از دمیلیناسیون ،اثرات
محافظتی داشت باشد و موج ،کاهش میزان آسی،
شود .عالوه بر این ،همزمان با افزایش بیان ژن های
بیوسنتز میلین و فاکتور رشد عص ،در هیپوکامپ
متعاق ،تمرین تناوبی ،افزایش تعداد سلول های
الیگودندروسیت نیز مشاهده شد ک نشان دهنده اثرات
دوگان تمرین تناوبی بر بسط و گسترش سلول های
الیگودندروسیت و افزایش بیان ژن های بیوسنتز میلین
و فاکتور رشد عص ،است .در آخر پیشنهاد می شود
مطالعات بیشتری جهت بررسی نقش دقیق شدت
تمرین ورزشی در ساز و کارهای ملکولی درگیر در
حفاظت عصبی(در شرایط بیماری های عصبی) در آینده
انجام شود.
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ک مرگ سلول های عصبی میلین ساز را ب دنبال دارد
اثر نوروپروتکتیو بیشتری دارد .ب طور کلی ،تنظیم
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اکسیداتیو در سبببلول های عببببصبی باعببببث حفظ
الیگودندروسیت ها و سلول های مغزی شود.
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Abstract
Introduction: Multiple sclerosis (MS) is a
common neurodegenerative disease leading
to the movement disorder and destruction
of myelin. Physical exercise delays the
onset of neurodegenerative processes by
preventing the destruction of myelin and
oligodendrocytes. Therefore, the purpose of
this study was to investigate the effect of
high-intensity exercise preconditioning on
gene expression associated with mylein
synthesis and a nerve growth factor-induced
gene (NGF) in hippocampus of an animal
model of demyelination induced by
cuprizone (CPZ).
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proteolipid
protein
(PLP).
The
hippocampus was also stained with
hematoxylin-eosin to measure the number
of
oligodendrocytes.
Ethics
code:
EE/97.24.3.69981/SCU.AC.IR
Findings: The results showed that the CPZ
group had poorer motor activity, lower
expression of NGF, lower levels of MBP,
and PLP, and fewer oligodendrocytes in
hippocampus than those in control group
(P<0.05). In addition, the mRNA levels of
NGF, MBP, and PLP as well as the number
of oligodendrocyte cells increased in
ITCPZ group, compared to the CPZ group
(P<0.05). Moreover, cuprizone prevented
the abnormal motor activity.

Materials & Methods: In total, 40 male
C57BL/6 mice were randomly assigned into
4 groups, namely control (C), cuprizone
induced demyelination (CPZ), highintensity interval training (HIIT), and
interval training plus CPZ (ITCPZ). The
training program was performed on
treadmills for 4 weeks, followed by MS
induction with 0.2% cuprizone feeding.
Meanwhile, the training program continued
for 5 weeks with MS induction. The
incidence of MS was confirmed by open
field test. A real time-PCR was utilzied for
the measurment of NGF gene expression,
myline basci protein (MBP), and mylein

Discussion & Conclusions: According to
the
results,
high-intensity
exercise
preconditioning
could
enhance
the
remyelination process in hippocampus.
Moreover, it improved neuroprotective
effect against MS by increasing the
expression of NGF gene in hippocampus.
Keywords: Cuprizone, Interval training,
Multiple sclerosis, Myelin basic protein,
Myelin proteolipid protein, Nerve growth
factor
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