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 مقاله پژوهشی 

  ن عصب یکتنیان ژن دایبر ب کیاتیشش هفته بستن عصب س ریتأث
  ستاریونژاد نر  ییصحرا يها موش در کیاتیس

  
  ٣پور نيحسد يمج، ٢يمسعود رحمت، ١*يعبدالرضا کاظم

 
  08/12/1393 یرشپذ یختار 07/10/1393 یافتدر یختار

 
 دهیچک

و  يتوکنـدر يو م هـا  يچرب، ها نيپروتئه يق تهيرا از طر يعصب يها انهيپابوده که نورون و  يستم عصبيدر س ياتيند حيفرا يانتقال آکسون: هدف و نهیزم شیپ
 -يدر انتقال آکسون يحرکت يها نيپروتئگزارش شده است که اختالل در  راًياخ. کند يمحفظ ، تيجاد سمياز ا يريجلوگ يتاخورده برا يها نيپروتئپاک کردن 

 يکه اختالالت انتقال آکسون يا مطالعهن حال يبا ا. باشد يمکطرفه ي ير فلج جانبينظ يب عصبيتخر يها يماريباز  ياريدر بس يجيک عامل راي -نينکتيمانند دا
  .افت نشديکرده باشد  يک را بررسيو درد نوروپات افتهي کاهشت يرا در اثر فعال

م يتقسـ ) =SNL) (۵n( ونيگاسـ يلو گروه ) =۵n( گروه کنترل سالم ۲گرم به  ۲۵۰±۳۰وزن ن يانگيستار با مينر نژاد و ييموش صحرا سر ۱۰: ها روشمواد و 
 ژنان يـ رات بييـ تغ ششـم  ان هفتـه يدر پا. به طور مستمر انجام شد يپژوهش يها گروهک در يدرد نوروپات يرفتار يها آزمونشش هفته پس از آن  يط. شدند

  .محاسبه شد ΔΔCT ۲-و با روش يريگ هانداز Real time کيتکنک با ياتيس در عصب نينکتيدا
آستانه درد نسبت به گروه کنترل  SNLنشان داد که در گروه  يحرارت يو پردرد يکيمکان ياينيک آلودايدرد نوروپات يرفتار يها آزمون، هفته ۶پس از : ها یافته

نسـبت بـه گـروه کنتـرل      يدار يمعنـ به طـور   SNLک در گروه ياتيدر عصب س نينکتيداان ژن يزان بيمن يهمچن). p= ۰۰۰/۰( کمتر بود يدار يمعنبه طور 
  ).p= ۰۰۱/۰( بود افتهي کاهش

 اعمـال  بـه  توجـه  با. است ک مرتبطياتيبر عصب سيدر ف نينکتيان ژن دايب کاهش با کينوروپات و درد افتهي کاهش يت بدنيفعال رسد يمبه نظر : يریجه گینت
  .شود يم يعضالن و يعصب ستميس يعملکرد اختالالت موجب طيشرا نيا احتماالً نورون در نينکتيدا کيولوژيزيف

 نينکتيدا، ان ژنيب، يانتقال آکسون، کيدرد نوروپات: يدیواژگان کل
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Email: A. kazemi@vru. ac.ir 

  

                                                
  عصر (عج) رفسنجان يول، دانشگاه يعلوم انسانات و يادبدانشکده ، يت بدني، گروه تربيورزش يولوژيزيار فياستاد ١
  لرستان، دانشگاه يعلوم انسانات و يادبدانشکده ، يت بدني، گروه تربيورزش يولوژيزيار فياستاد ٢
  يورزش يولوژيزيارشد ف يکارشناس يدانشجو ٣

 مقدمه
است درد يکي از عملکردهاي حياتي سيستم عصبي  درک

. از سوي ديگر دارد يمبه دور نگه که بدن را آسيب احتمالي 
تأثيرگذار  هاي يمارياسته از آسيب يا بونوروپاتي، درد برخدرد 

مزمن نظير  ي. بيماران دچار دردهاباشد يبر سيستم عصبي م
درد نوروپاتيک دچار محدوديت در عملکرد و فعاليت بدني 

قرار . از اين رو اين بيماران در خطر ) ۱( شوند  يروزانه م
و عوارض ناشي آن مانند چاقي  گرفتن در معرض فقرحرکتي

 فقرحرکتيسبب  تواند ينيز م اين شرايطکه خود  هستند
 رسد ي. به نظر م) ۱( فرايند بيماري گردد و پيچيدگي بيشتر

که درجات متفاوت فعاليت سيستم عصبي بتواند نقش مهمي را 
. ازاين رو نشان داده نخاع ايفا کنددر شکل پذيري و عملکرد 

به  ها نورونترميم و توسعه  ها در ينپروتئبرخي  شده است که
. )۳, ۲( هاي تخريب عصبي نقش اساسي دارند  يماريبويژه در 

هاي حرکتي درگير انتقال  ينپروتئها،  ينپروتئيک دسته از اين 
فاقد  ني خودآکسودر بخش  ها نورون .) ۴( آکسوني هستند

پروتئين و ساير مواد و  بوده سنتز کننده پروتئين يها اندامک
انتقال آکسوني به نقاط هدف در آکسون ضروري آن از طريق 

 .شود يمگفته  جلو انتقال روبهشود که به آن  يم منتقل
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 و همکاران عبدالرضا کاظمي  ... ين عصبکتبر بيان ژن داين شش هفته بستن عصب سياتيکتأثير 
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 ها محمولهوجود دارد که  يگريد يليتکمدر مقابل سازوکار 
 - را در جهت مخالف) رهيو غ ها اندامک، فرسوده يها نيپروتئمانند (

. ) ۵( ) انتقال روبه عقب( دهند يم انتقال يبه سمت جسم سلول
است که به  ينيک کمپلکس چند پروتئي) Dynactin( نينکتيدا

. ) ۶( ر استيدر انتقال رو به عقب درگ) Dynein( نينئيهمراه دا
و ) ۷( مرتبط هستند ها المنتينوروفن با انتقال ينکتين و داينئيدا
از  احتماالًز دخالت داشته و ين در اتصال حامل و محموله نينکتيدا

. ) ۸( کند يمآن را فعال ، نينئيو پردازش دا يش کارائيافزاق يطر
 عملکرد جهت يحرکت يها نورون گفت توان يم يکل طور به
هرچند . هستند فعال يآکسون انتقال ازمندين خود يسلول يعيطب

و  افتهي کاهشت يبا فعال يگزارش شده است که درد نوروپات
 يطيو مح يمرکز يستم عصبيس کيولوژيزيو ف يات ساختاررييتغ

 يگاتوربنديل ريتأثبر  يمبن يگزارش ن حاليبا ا، )۹, ۱( همراه است
به عنوان مدل درد ) Spinal Nerve Ligation) (SNL( نخاع

 يها نيپروتئاختالالت بر  افتهي کاهشت يفعالجه يو در نت ينوروپات
است که  ين در صورتيا. افت نشده استي يمرتبط با انتقال آکسون

 يها راهدن به يحالت ممکن است ما را در رسن يا يشناخت پاتولوژ
 ين رو هدف از پژوهش حاضر بررسياز ا. دهد ياريممکنه  يدرمان

ان ژن يبر ب SNLبه شکل  افتهي کاهشت يمزمن فعال ريتأث
 .باشد يمنر  ييک موش صحراياتين عصب سينکتيدا

  
  کارروش مواد و 

 ييسر موش صحرا ۱۰ يروبر  ين مطالعه به روش تجربيا
)Rat (انجام گرم  ۲۵۰±۲۰ يوزن در محدودهستار يونژاد  بالغ نر

 يداريوانات پس از خريح، وانخانهيط حيبا مح يجهت آشنائ. گرفت
 ۱۲: ۱۲ چرخهو تحت  گراد يسانتدرجه  ۲۲±۴ ييط دمايدر شرا

ت يبتر وانات دانشگاهيشگاه حيدر آزما ييروشنا-يکيساعت تار
قبل از . ه شدنديمخصوص و آب تغذ يو با غذا يمدرس نگهدار
وزن به دو گروه  يساز همسانر اساس ب ها رت، شروع پروتکل

) ۵=تعداد( افتهي کاهشت يو گروه فعال) C) (۵تعداد=( کنترل سالم
)SNL (وانات يح يت بهداشتيهر روز به وضع ه وم شديتقس

ز يتوسط دو نفر ن ها موشدر سراسر دوره پژوهش . شد يم يدگيرس
حاضر مطابق  پژوهش يندهايو تمام فرا شدند يو دستکار جا جابه
 اخالق تهيکم که توسط واناتيح با کار ياخالق اصول هيبا کل

  .ديانجام گرد، گرفت بود قرار دييتأ و يبررس مورد دانشگاه
  : ونيگاتوراسينحوه ل
 مطالعه يبرا گسترده طور به که است يروش SNL مدل

 با مرتبط يرفتارها و داروها ريتأث و کينوروپات درد يها سميمکان
 ابتدا، SNL مدل جاديا جهت. رديگ يم قرار استفاده مورد درد
به  لوگرميک هر در گرم يليم ۶۰( توليپنتوبارب ميسد با ها رت

 يکمر پنجم عصب سپس و شده هوشيب) يصفاق درون صورت
 محکم طور به ) ۱۰( چانگ  و ميک روش اساس بر ها آن ينخاع
 از نانياطم از پس، روش نيدرا خالصه طور به. شد زده گره

 و يکمر چهارم مهره سطح در يا مهره نيب عضالت وانيح يهوشيب
 برداشته يکمر ششم مهره يعرض زائده و شده جدا يخاج دوم
 از ظرافت با و مشخص نخاع چپ سمت يکمر پنجم عصب. شد

 با محکم طور به يکمر پنجم عصب. ديگرد يم جدا مجاور اعصاب
 ستاليد يانتها در قاًيدق، Thread silk مخصوص نخ از استفاده

. شد زده گره برهايف تمام در اختالل جاديا از نانياطم جهت
 دقت، يکمر چهارم عصب به بيآس از اجتناب جهت، نيهمچن

 که شدند لحاظ شيآزما ادامه در يواناتيح تنها. شد مبذول ييباال
 زين C گروه در. دادند نشان يرفتار يها آزمون در را ينوروپات درد

 انينما از پس و شد داده برش ران يباال هيناح در عضله و پوست
 نخ با عصب يدستکار بدون عضله و پوست، کياتيس عصب شدن

 جهت يسازگار منظور به. شد زده هيبخ لکيس ۴/۰ هيبخ
 به نخاع يگاتوربنديل از شيپ واناتيح زين يرفتار يها شيآزما

) شيآزما هر يبرا بار ۲( يرفتار يها آزمون معرض در روز ۳ مدت
 شگاهيآزما به انتقال از پس واناتيح که صورت نيبد. گرفتند قرار

 در قهيدق ۲۰-۳۰ مدت به، شيآزما يواقع ياجرا بدون، درد رفتار
 هياول ثبت منظور به، سرانجام. گرفتند يم قرار شيآزما ياصل طيمح

 اتيعمل، ها آزمون هياول ياجرا از پس، درد يرفتارها زانيم
 ياجرا با، يگاتوربنديل از پس هفته هر. شد انجام يبند گاتوريل

 درد وقوع از افتني نانياطم از پس و درد يرفتار يها آزمون مجدد
 نشان SNL گروه در را اينيآلودا و يپردرد که يواناتيح، کينوروپات
 انيپا تا. شدند گرفته نظر در پژوهش در يآزمودن عنوان به دادند

 در کينوروپات درد وجود دييتاً منظور به يرفتار يها آزمون پژوهش
  .ديگرد اجرا هفته هر ها يآزمودن

  : يرفتار يها آزمون
وانات يز حين يرفتار يها شيآزماجهت  يبه منظور سازگار

شات يروز در معرض آزما ۳نخاع به مدت  يگاتوربنديلش از يپ
ن صورت که يبد. قرار گرفتند) شيهر آزما يبار برا ۲( يرفتار

 يواقع يبدون اجرا، شگاه رفتار درديوانات پس از انتقال به آزمايح
ش قرار يآزما يط اصليقه در محيدق ۲۰- ۳۰به مدت ، شيآزما

پس ، درد يازان رفتارهيه ميسرانجام به منظور ثبت اول. گرفتند يم
هر هفته . انجام شد يبند گاتوريات ليعمل، ها آزمونه ياول ياز اجرا

درد و پس  يرفتار يها آزمونمجدد  يبا اجرا، يگاتوربنديپس از ل
که پاسخ درد  يواناتيح، کيافتن از وقوع درد نروپاتينان ياز اطم
در  يون نشان دادند به عنوان آزمودنيگاسيک را در گروه لينوروپات

به  يرفتار يها آزمونان پژوهش يتا پا. پژوهش در نظر گرفته شدند
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هر هفته اجرا  ها يآزمودنک در يد وجود درد نوروپاتييمنظور تاً
  .) ۱۱( ديگرد

ک ي يوان بر رويح، يکيمکان ياينيآلود يريگ هانداز به منظور
گالس به ابعاد  يک محفظه پلکسيو در داخل  يميشبکه س

جهت عادت کردن . متر قرار گرفت يسانت ۳۰و ارتفاع  ۲۰×۲۰
درون محفظه ، شيقه قبل از آزمايدق ۳۰، ديط جديوانات به محيح

به منظور سنجش . صفحه مشبک قرار گرفتند يشفاف و بر رو
 ۲در محدوده  Von Ferry مختلف ياز تارها، يکيمکان ياينيآلود
، USA ساخت شرکت) ۶۰، ۲۶، ۱۵، ۸، ۶، ۴، ۲( گرم ۶۰تا 

Stolting يکات تماسيت پوست به تحريجهت سنجش حساس 
ن وزن شروع شد و در يکمتر يش با تار دارايهر آزما. استفاده شد

با وزن باالتر استفاده  يب از تارهايتتر به، جاد پاسخيعدم اصورت 
) وانيبلند کردن پا توسط ح( پاسخ، يبار متوال ۲چنان چه . ديگرد

 دن پنجهيهمان وزنه به عنوان آستانه پس کش، ديگرد يممشاهده 
)PWT ( چ يوان به هيچنانچه ح. افتيثبت شد و آزمون خاتمه
به  ۶۰عدد ، داد ينمز پاسخ ين ۶۰شماره از جمله تار ، ک از تارهاي

بار  ۳ش يهر آزما، نيهمچن. عنوان آستانه پاسخ در نظر گرفته شد
به عنوان  ها آنن يانگيقه تکرار شد و ميدق ۳و به تناوب حداقل 

  .) ۱۱( ديدن پنجه منظور گرديآستانه پس کش
 ن و همکارا Hargreaves با استفاده از روش يحرارت يپردرد

با ، به طور خالصه. مورد سنجش قرار گرفت، رييتغ يبا کم ) ۱۲(
 ,Radiant Heat Plantar Test (Ugo Bassil استفاده از دستگاه

Italy (گالس يوانات در سه اتاقک از جنس پلکسيح ) طول و
 يک صفحه پلکسي يو بر رو) متر يسانت ۳۰و ارتفاع  ۲۲عرض 

وان با يح يقه سازگاريدق ۳۰پس از . ز قرار گرفتنديگالس تم
بخش ، يمنبع متحرک تابش نور حرارت ييجا جابهبا ، ديط جديمح

گالس در معرض  يان سطح پلکسيوان از ميح يکف پا يانيم
توسط  يپس از تابش نور حرارت. قرار گرفت يتشعشع ثابت حرارت
تابش ، دن پايمر فعال شد و با کشيتا، وانيح يدستگاه به کف پا

در پس  ريتأخد و با ثبت زمان يمر متوقف گردينور قطع و تا
وان نسبت به محرک يزان تحمل حيم) PWL( دن پنجهيکش
هر پا به طور . مورد سنجش قرار گرفت يحرارت رسان بيآس

ن يانگيش و ميسه بار آزما يبرا، قهيدق ۱۰تا  ۵متناوب و با فواصل 
جهت ، نيهمچن. ثبت شد يبه عنوان آستانه درد حرارت ها آن

ه در نظر يثان ۲۲ش يآزما يينقطه نها، بافت بياز آس يريجلوگ
 ريتأخه به عنوان ياول يريگ هانداز ن سهيانگيم، نيهمچن. گرفته شد

ب ياز آس يريجهت جلوگ، نيهمچن. ) ۱۳( ه در نظر گرفته شديپا
، تيدر نها. ه در نظر گرفته شديثان ۴۰ش يآزما Cut Off، بافت

با ) MPE( ١به عنوان درصد حداکثر اثر ممکن يحرارت يپردرد
 Cutزمان  –ه يپا ريتأخ((: ديگرد يم ر محاسبهياستفاده از فرمول ز

Off (/ )۱۰۰ ×) نخاع يگاتوربنديپس از ل ريتأخ –ه يپا ريتأخ (
 =%MPE .ه به عنوان ياول يريه گانداز  ن سهيانگيم، نيهمچن
  .ه در نظر گرفته شديپا ريتأخ

  : استخراج نمونه
 ييصحرا يها موش، هفته ۶ان دوره يساعت پس از پا ۴۸

 نيالزيو زا) mg/kg 90( نيتأمک يق درون صفاقيتوسط تزر
)mg/kg 10ل دهنده عصب يتشک ينخاع يها هوش و سگمنت ي) ب
 يها ان دندهيم، ييصحرا يها موشکه در ) L4-L6( کياتيس

T10-T12 (mm 25-20 ( اند گرفتهقرار )با برش در . ) ۱۴
در ها  نمونه يتمام. بخش ممکن بالفاصله استخراج شد نيتر نييپا
  .شدند ينگهدار يل بعديه و تحليتجز يمنجمد و برا عيماتروژن ين

  : نينکتيدا ان ژنيب
 total بافت نخاع جهت استخراج گرم يليم ۵۰سنجش حدود 

RNA  در ۱۰به  ۱به نسبت QIAzol Lysis Reagent  هموژن
 ۴ محصول حاصل در، ينيپروتئ يبه منظور برداشتن اجزا. ديگرد

 سپس به. فوژ شديسانتر min10 ،g12000، وسيدرجه سلس
ه به شدت يثان ۱۵با کلروفرم مخلوط و به مدت  ۵/۰به  ۱نسبت 

 min15 ،g12000، وسيدرجه سلس ۴محصول در . تکان داده شد
 يبخش محتو. از هم جدا شدند يو آب يفوژ و بخش معدنيسانتر

RNA  زوپروپانول مخلوط و به يبا ا ۵/۰به  ۱برداشته و با نسبت
، وسيدرجه سلس ۴در  اتاق رها و سپس يقه در دمايدق ۱۰مدت 

min10 ،g12000 شدفوژ يسانتر .Pellet يحاو RNA  در اتانول
 RNA غلظت. ديحل گرد RNAS-Free آب Lµ20 شستشو و در

و نسبت ) Eppendorff, Germany( مورد سنجش قرار گرفت
ف يص مطلوب تعريبه عنوان تخل ۲تا  ۸/۱ن يب ۲۸۰به  ۲۶۰ يجذب
ستفاده ا و با RNA کروگرميم ۱ با استفاده از cDNA سنتز. ديگرد

 Mmulv Reverse ميو آنز Random hexamer primer از

transcriptase انيسطوح ب يريگ هانداز .انجام گرفت mRNA 

dynactin ياز روش کم Real time-PCR با استفاده از Primix 

syber green II  شدانجام )USA Applied Biosystems .(
 هر واکنش به صورت تر ويکروليم ۲۰مخلوط واکنش در حجم 

duplicate مرها بر اساس اطالعات يپرا يطراح. رفتيصورت پذ
به عنوان ژن کنترل  GAPDH از( GAPDH ون ينکتيدا يها ژن

 توسط شرکت ماکروژن و NBCI يدر بانک ژن )دياستفاده گرد
)Macrogen Inc., Seoul, Korea (مورد  ييبرنامه دما. انجام شد

، قهيدق ۱۰به مدت  درجه ۹۵شامل  Real time-PCR استفاده در

                                                
1- Maximum Possible Effect 
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 ۴۰تکرار ( قهيدق ۱به مدت  درجه ۶۰، هيثان ۱۵به مدت  درجه ۹۵
 ΔΔCT ۲- ز با روشيموردنظر ن يها ان ژنيزان بيم. بود) کليس

وارد شد  EXEL افزار ابتدا اعداد به دست آمده در نرم. محاسبه شد
سه شد و سپس اعداد يمقااعداد با ژن کنترل  ΔΔCT ۲-و به کمک 

  .ل قرار گرفتيه و تحليمورد تجر SPSS افزار حاصل در نرم
  : يل آماريه و تحليتجز

بودن  يعيک شامل طبياستفاده از آمار پارامتر يها مفروضه
 يها ب با استفاده از آزمونيتتر بهها  انسيو تجانس وارها  ع دادهيتوز

پس . آزمون قرار گرفتن مورد يو لو) KS( رنوفياسم کولموگروف
ن يتفاوت ب يدار يمعنن ييجهت تع، ها مفروضهن ياز احراز ا

کطرفه و آزمون يانس يل واريتحل، Tآزمون از ها آنرها و تعامل يمتغ
 Tukey يبيو آزمون تعق يتکرار يها هانداز انس بايل واريتحل

 يافزارها نرمبا استفاده از  ها دادهل يه و تحليتجز. استفاده شد

SPSS-20  ۰۵/۰( ۰۵/۰ يدار يمعنانجام و سطح α< ( در نظر
  .گرفته شد

  
  ها افتهی

 دن پايدر پس کش) SNL( يگاتوربنديگروه ل هفته ۶در طول 
زودتر نسبت به گروه کنترل  يدار يمعنبه طور ) يحرارت يپردرد(

  ).۱نمودار ) (p= ۰۰۱/۰( واکنش نشان دادند

  
* . نشان داده شده است) SNL( افتهي کاهشت يو فعال) C( در دو گروه کنترل يحرارت يبه شکل پردردک يدرد نوروپات زانيم: )1( نمودار

  .دهد يم را نشان نسبت به گروه کنترل دار يمعناختالف 
زودتر نسبت به گروه کنترل  يدار يمعنبه طور ) يکيمکان يايناآلود( ک درد پايدر آستانه تحر) SNL( يگاتوربنديهفته گروه ل ۶در طول 

  ).۲نمودار ) (p= ۰۰۱/۰( واکنش نشان دادند

  
. است شده داده نشان) SNL( افتهي کاهش تيفعال و) C( کنترل گروه دو در يکيمکان ياينيآلودا شکل به کينوروپات درد زانيم: )2( نمودار

  .دهد يم نشان را کنترل گروه به نسبت دار يمعن اختالف* 
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) p=۰۰۰/۰( نشان داده بود کاهش يدار يمعننسبت به گروه کنترل به طور ) SNL( يگاتوربنديل در گروه نينکتيدا ان ژنيهفته ب ۶ انيپا در
  ).۳نمودار (

  
 .ش داده شده استينسبت به گروه کنترل نما) SNL( افتهي کاهشت يو فعال) C( ن در دو گروه کنترلينکتيان ژن دايب راتييتغ: )3( نمودار

  )p> ۰۰۱/۰. (دهد يم را نشان نسبت به گروه کنترل دار يمعناختالف *
  

  بحث
موجب  SNLد که مدل يد گرديتائدر مطالعه حاضر مشاهده و 

سنجش  يرفتار يها آزموندر  يحرارت يو پردرد يکيا مکانينيآلودا
د ين مشاهده گرديهمچن. شود يمسه با گروه کنترل يدرد در مقا

 کاهش به منجر SNL شکل به افتهي کاهشت يفعال هفته ۶که 
قات يتحق. شود يم ها رت کياتيس عصب در نينکتيدا ژن انيب

 در برابر يطيو مح يمرکز يستم عصبيس که اند دادهنشان  ياريبس
 افتهي کاهشا يش يافزا يت بدنيفعال جمله از مختلف يها تجربه

 دهينام تيفعال به وابسته يريپذ شکل دهيپد نيا؛ کند يم رييتغ
 تيکه فعال اند دادهنشان  ياريبس ن رو مطالعاتياز ا. ) ۱۵( شود يم

 خطر کاهش با ينات ورزشيهمانند تمر افتهي شيافزا يبدن
ه ين فرضيهمسو با ا. ) ۱۶( است همراه يعصب بيتخر يها يماريب

به  افتهي کاهش يبدنت يز مشاهده شد که فعاليدر مطالعه حاضر ن
موجب  يجاد درد نوروپاتيو ا يعصب نخاع يگاتوربنديشکل ل

ک ين در عصب ساتينکتين دايان ژن پروتئيزان بيکاهش م
که به  يا مطالعهبر اساس دانش ما . شود يم يصحرائ يها موش
 SNLط يک در شراياتين در عصب سينکتين دايان پروتئيب يبررس

ن حال مشخص شده است که يبا ا. افت نشده استي، پرداخته باشد
ن در انتقال رو به عقب ينئين به همراه داينکتيدا ين حرکتيپروتئ

ن ينئيدا يبخش ييو کارا يساز فعالر بوده و موجب يدرگ يآکسون
 و داشته ها نورونات يح در يمهم نقش نينئيدا. ) ۷( شود يم

. ) ۱۷( است مرتبط ينورون بيتخر يها يماريب با آن جهش

 همانند عقب روبه يرسان اميپ در يديکل نقش نينئيدا نيهمچن
 و داشته يرشد يفاکتورها از يناش شده يرسان اميپ يرهايمس

 در يسلول جسم به ناپسيس از) bulk( توده انتقال در نيهمچن
 دارد دخالت زين يکوليوز مبادله و توزيم در شرکت و آکسون طول

ن راستا پرواضح است که اختالل در عملکرد يدر هم. ) ۱۸(
ن اثر گذاشته و موجب ينئيعملکرد دا ين به شدت روينکتيدا

و ) ۱۹( يسلول يها اندامکهمچون مهار انتقال  ياختالالت
موجب اختالل در  تواند يمت يشده که در نها ) ۷(  ها المنتينوروف

، )Postmitotic( يتوزيپس م يها نوروندر . گردد يانتقال آکسون
داشته و  يارين عملکرد بسينکتين/ دايئينيدا يکمپلکس حرکت

 يشحتر موجب نقص سنتز مواد ينين کمپلکس پروتئياختالل در ا
نقش مهم . ) ۱۸( شود يما مواد وابسته به غشاء در طول زمان ي
روبه  يام رسانين در پينکتين/دايئينين دايگر کمپلکس پروتئيد

 يمخصوصاً حمل عوامل رشد عصب، باشد يمعقب 
)Neurotrophic factors ( همچونNGF و BDNF از  که
ن منتقل ين کمپلکس پروتئيتوسط ا يناپس به جسم سلوليس
ات و عملکرد يح يبرا ياد رشدن مويانتقال ا. ) ۲۰( شوند يم

 يبه خوب ريتأثن يهرچند سازوکار ا. باشد يم يار ضروريبس يسلول
ن يکه کمپلکس پروتئ رسد يمبه نظر ، شناخته نشده است

ن استرس يح يام رسانيدر پ ين نقش مهمينکتين/ دايئينيدا
ب عصب داشته و اختالل در يتخر يها يماريبدر  ژهيبه ومزمن 

ب ينده تخريفزا يها يماريببا  ينيکمپلکس پروتئن يعملکرد ا
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ن ين جهش در پروتئيهمچن. ) ۶( مرتبط هستند يعصب حرکت
در نورون ) Aggregates( وبيمع يها نيپروتئن با انباشت ينکتيدا

 يها نيپروتئن يافت ايعدم باز. ) ۲۱( همراه بوده است يحرکت
بوده و  ها نوروناز  ياريدر بس يديوب ممکن است مشکل کليمع

ب عصب مرتبط يتخر يها يماريببا  ها نيپروتئن يا يانباشتگ
رسد  يم با توجه به مطالعات انجام گرفته به نظر. ) ۱۸( باشد يم

بوده و  ياتيح اريبس سلول يعيطب عملکرد يبرا يآکسون انتقال
همچون  يانتقال آکسون ريدرگ يها نيپروتئ عملکرد در اختالل

ب يو تخر ياختالل در عملکرد سلول ن موجبينکتين دايپروتئ
ت يفعال ريتأثک يهرچند در مطالعه حاضر تفک. گردد يم ينورون

خود  يو پاتولوژ ) ۱( ياز درد نوروپات يناش افتهي کاهش يبدن
که به هرحال مشاهده گشت  يول، نامشخص است يب عصبيآس

SNL احتماالًط ين شرايکه ا شدهن ينکتيدا انيکاهش ب موجب 
ن حال يبا ا. شود يم يستم عصبيس ياختالالت عملکردموجب 

نات يبه شکل تمر افتهي شيافزات يا فعاليست که آيمشخص ن
ن در ينکتيان ژن داير در بيياز تغ تواند يم يو قدرت ياستقامت

که گزارش يدرصورت. ريا خيکند  يريجلوگ يط درد نوروپاتيشرا
 ينات ورزشيبه شکل تمر افتهي شيافزا يت بدنيشده است که فعال

جاد شده بر يو اختالالت ا ) ۲۴- ۲۲(  بر درد يا کنندهل ياثر تعد
 ن ينزين کايروتئهمچون پ يدر انتقال آکسون يحرکت يها نيپروتئ

ن يشتر ايشناخت ب. ک دارديدرد نوروپات يماريدر ب ) ۲۵(
  .باشد يم يشتريقات بيازمند تحقينها  يسازگار
  

  يریجه گینت
 تيفعال که شد مشخص حاضر پژوهش در يکل طور به
همچون  يعصب مخرب اثرات با تواند يم SNL به شکل افتهي کاهش
 در. ن همراه استينکتيدا افتهي کاهشان ژن يا و بينيآلودا، يپردرد

نات يبه شکل تمر افتهي شيافزا يبدن تيفعال رسد يم نظر به جا نيا
 يريب عصب و اختالالت وابسته به آن جلوگيبتواند از تخر يورزش
ن يدر ا يا گستردهه مطالعات يفرض نيا دييتأن حال يبا ا، کند

  .باشد يم رابطه
  

  تشکر و ریتقد
) عج( عصريدانشگاه ول يمطالعه حاضر حاصل طرح پژوهش

 باشد يم يورزش يولوژيزيارشد ف يکارشناس نامه انيپارفسنجان و 
 خود تشکر و ريتقد مراتب لهيوس نيبد مقاله سندگانيله نوينوسيبد
 شگاهيآزما و از يت ماليل حمايدل به) عج( عصريدانشگاه ول از را

ل يمدرس به دل تيبتر دانشگاه يپزشک دانشکده حيتشر علوم گروه
  .دارند يم ابراز يشگاهياستفاده از امکانات آزما
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Abstract 
Background & Aims: Axonal transport is a vital process in nervous system that protects axons and 
nerve terminals through supplying proteins, lipids and mitochondria and clearing folded proteins to 
avoid toxicity. Recently it is reported that impairment of motor proteins involved in axonal transport-
like dynactin is a common factor in several neurodegenerative disorders such as Amyotrophic Lateral 
Sclerosis (ALS). However, no study was found to investigate the abnormalities in axonal transport due 
to decreased physical activity and neuropathic pain.  
Materials & Methods: Ten adult male Wistar rats in the weight range of 250±30 gr were randomly 
divided into two groups including healthy control (C) (N=5), ligation group (SNL) (N=5). Over the six 
weeks, neuropathic pain behavior tests were conducted continually on the groups. In the end of the 
sixth weeks, change of dynactin gene expression in sciatic nerve measured with real time technique 
and calculated using the 2-ΔΔCT method.  
Results: After 6 weeks, neuropathic pain behavior tests showed that pain threshold of thermal 
hyperalgesia and mechanical allodynia in the SNL group was significantly lower than the control 
group (p  = 0.000). In addition, dynactin gene expression in sciatic nerve ligation group compared to 
controls decreased significantly (p=0.001). 
Conclusion: It seems that neuropathic pain and decreased physical activity is associated with 
decreased dynactin gene expression in sciatic nerve fiber. According to the physiologic functions of 
dynactin in neurons, this condition may cause functional disorders in the neural and muscular systems. 
Keywords: Neuropathic pain, Gene expression, Axonal transport, Dynactin 
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