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ABSTRACT
Introduction: It has been suggested the neural cell adhesion molecules (NCAM) are one
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of the main factors that play a role in progress or control of neurodegenerative diseases, such
as multiple sclerosis (MS). It has been recently shown that exercises increase the NCAM
expression in myofibres. This study aimed to investigate the effect of forced and voluntary
training on the accumulation of NCAM-PSA in the neuromuscular junction in soleus muscles
in pre and post-induction periods of an experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE)
mice model. Materials and Methods: A total of 40 female C57BL/6 mice were randomly
divided into four groups including, induced control groups without EAE induction, induced
EAE without training, induced EAE with forced, and voluntary training groups. Myelin
oligodendrocyte glycoprotein peptide 35-55 (200 μg in saline) was injected subcutaneously
at the base of the tail of each mouse. Forced and voluntary pieces of training were done using
a swimming program and treadmill, respectively. The mice were euthanized and the soleus
muscles were then isolated for investigation of protein expression using IHC. Results: In
the control group, a significant increase in the mean percentage expression of NCAM-PSAin
pre and post-soleus muscle was detected compared to the EAE with and without training as
well as EAE without intervention group. The mean expression level of NCAM-PSA in the
pre and post-soleus muscle were significantly increased in rat with treadmill group compared
to the swimming group. The lowest expression was detected in EAE without intervention.

Conclusion: The findings of the present study showed that voluntary training increases the
expression levels of NCAM-PSA in the neuromuscular junction of the soleus muscle. Further
studies are needed to investigate the effect of NCAM-PSA expression changes following
exercise on muscular function in MS.
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مقدمه :پيشنهاد شده است كه مولکولهای چسبان عصبی يكي از فاكتورهاي مهمي هستند که در
پیشرفت يا کنترل بیماریهای تحليلبرندة عصبي همانند مالتیپل اسکلروز نقش دارد .اخیرا ً نشان داده شده
است که فعالیت ورزشی بیان  NCAMدر فیبرهای عضالنی را افزایش میدهد .هدف از این مطالعه بررسی
اثر تمرین اجباری و اختیاری بر تجمع  NCAM-PSAدر محل اتصال عصب به عضله بعد از تزريق در مدل
حيواني آنسفالوميليت خود ايمن تجربي بر عضالت پيش و پسسيناپسي سولئوس بود .مواد و روشها:
تعداد 40موش ماده  C57BL/6به صورت تصادفی به  4گروه کنترل ،گروه  EAEبدون ورزش ،مدل EAE
با ورزش اجباری و مدل  EAEبا ورزش اختیاری تقسیم شدند .پپتيد گلیکوپروتئین الیگودندروسیت ميلين
 200( 55-35میکروگرم در سالين) در ناحیة دم هر موش به صورت زيرجلدي تزريق شد .آموزش ورزش
اجباري و اختیاری به ترتيب با استفاده از برنامة شنا و تردمیل انجام شد .موشها یوتانایز شدن و سپس
عضالت سولئوس جهت بررسي بیان پروتئین با استفاده از  IHCجدا شدند .يافتهها :افزايش معنيداري در
میانگین درصد بیان پروتئین  PSA– NCAMدر عضلة پیش و پسسیناپسی سولئوس در گروه کنترل بدون
القاء  EAEدر مقايسه با مدل  EAEبا و بدون ورزش و همچنين مدل  EAEبدون گروه مداخله مشاهده
شد .میانگین بیان سطح پروتئین  PSA– NCAMدر عضلة پیش و پسسیناپسی سولئوس در گروه تردمیل
در مقايسه با گروه شنا افزایش معنیداری را نشان داد .کمترین بیان در گروه  EAEبدون ورزش مشاهده
شد .نتيجهگيري :نتایج مطالعة حاضر نشان داد که ورزش اختیاری سبب افزایش سطوح بیان پروتئین
كليد واژهها:

 NCAM-PSAدر محل اتصال عصب به عضله در عضالت سولئوس میشود .مطالعات بیشتری براي بررسي
 .1ورزش
اثر تغییرات بیان پروتئین  NCAM-PSAبه دنبال ورزش بر عملکرد عضالنی در  MSمورد نياز است.
 .2عضالت
 .3آنسفالوميليت
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مقدمه

یکــی از فاکتورهــای مهــم درگیــر در رشــد آكســونی NCAM
اسـ�ت NCAM .هــا مولکولهــای چســبان عصبــی هســتند
9

مطالعــات و پژوهشهــای بســیاری بــرای ارزیابــی عوامــل
مختلــف بــرای کاهــش اثــرات بیمــاری  MSبــر روی بــدن و
بازگشــت فعالیتهــای طبیعــی بیمــار صــورت گرفتــه اســت.
تحقیقــات اخیــر نشــان داده اســت کــه ورزش کــردن و فعالیت
منظــم جســمانی باعــث افزایــش ســایز فیبرهای عضالنــی و در
نهایــت افزایــش اســتحکام ،قدرت و تــوان عضــات در مبتالیان
بــه  MSمیگــردد .همچنیــن ورزش باعــث بهبــود حفــظ
تعــادل و توانایــی عملکــردی در بیمــاران میگ��ردد (.)12-14
ایــن حقیقــت اثبــات شــده اســت کــه ورزش کــردن از طریــق
ایجــاد تغییــرات ســاختاری در ناحیــة پیونــدگاه عصــب –
Blood-brain barrier
Multiple sclerosis
3
Neuroantigen reactive
4
Central nervous system
5
Cerebrospinal fluid

6

1

7

2

Demyelination
Gliosis
8
Signaling
9
Neural cell adhesion molecule
10
Polyacial acid
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کــه متعلــق بــه خانــوادة بــزرگ ایمونوگلوبینهــا بــوده و
تنهــا محــل بیــان آنهــا ســلولهای عصبــی هســتند .ایــن
پروتئینهــا در هــر دو سیســتم عصبــی مرکــزی و محیطــی
یاف��ت شــده و در اتص��ال س��لول -س��لول بهخصــوص در دورة
جنینــی نقــش دارنــد .بــه طــوری کــه بــا افزایــش چســبندگی
ســلولهای عصبــی رشــد آكســون را از تنــة ســلولی موجــب
میشــوند .عــاوه بــر نقــش مهــم  NCAMدر دورة جنینــی
 NCAMهــا در بازســازی عصبــی حیوانــات بالــغ نیــز نقــش
دارنــد .برخــی از  NCAMهــا بــا زنجیــرة بلنــد اســید پلــی
ســیالیک ( 10)PSAپیونــد میخورن��د .اســید پلــی ســیالیک
توسـ�عة عص�بـ و مهاج��رت س��لولی را تس��هیل میکن��د (9
 PSA .)8،انتخــاب بافــت هــدف توســط عصــب را تصحیــح
کــرده و بــرای رشــد و جهتیابــی آكســونهای بلنــد ضــروری
اس��ت ( .)10اتصــال  NCAMبــا زنجیــرة بلنــد  PSAموجــب
کاهــش قــدرت چســبندگی در  NCAMشــده و مهاجــرت و
رشــد نورونــی را تســهیل میکن��د ( .)11بــه نظــر میرســد
کاهــش  NCAMیکــی از فاکتورهــای دخیــل یــا احتمــاالً
مســئول در پیشــرفت بیمــاری  MSباشــد .اخیـ�ر ًا اثبــات شــده
کــه بیــان  NCAMبــه دنبــال فعالیــت ورزشــی در فیبرهــای
عضالنــی افزایــش مییاب��د (.)11
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وظیفــة تنظیــم ،کنتــرل و هماهنگــی بیــن ســاختارها و
فعالیتهــای قســمتهای مختلــف بــدن بــر عهــدة دســتگاه
عصبــی میباشــد .تنظیــم ضربــان قلــب ،ریتــم تنفــس ،کنتــرل
متابولیســم ،عواطــف و احساســات از دیگــر وظایــف مهــم ایــن
سیســتم میباشــد .اگرچــه وجــود ســاختارهای اســتخوانی
مقــاوم نظیــر جمجمــه و ســتون مهرههــا و همچنیــن
موقعیــت آناتومیکــی اعصــاب و وجــود ســد خونــی -مغــزی
( 1)BBBبهعنــوان عوامــل ممانعتکننــده از آســیب بــه
سیســتم عصبــی مطــرح هســتند ،امــا عوامــل مختلفــی نظیــر
بیماریهــای عفونــی و غیــر عفونــی ،ترومــا و بیماریهــای
خــود ایمنــی و ...بهعنــوان علــل مختلکننــدة فعالیــت
ایــن دســتگاه همــواره مــورد توجــه بودهان��د ( .)1نخســتین
تالشهــا بــرای شناســایی علــل وقــوع و بــروز بیماریهــای
خــود ایمــن بــه حــدود  5ســال پیــش بــر میگــردد .در
بیمــاری اســكلروز چندگانــه ( 2)MSهماننــد ســایر بیماریهــای
خودایمــن ،هــم عوامــل ژنتیــک و هــم عوامــل محیطــی در
آغ��از و پیش��رفت روندــ بیم��اری دخی�لـ دانســته ش��دهاند (.)2
در حقیقــت  MSیــک بیمــاری التهابــی مزمــن و از بینبرنــدة
پوشــش میلینــی اعصــاب بــوده کــه در نهایــت باعــث آســیب
پراکنــده بــه سیســتم عصبــی مرکــزی میشــود ،بهگونــهای
کــه در نهایــت منجــر بــه تخریــب آكســونها میگــردد.
فراینــد و پروســة آســیب بهگونــهای اســت کــه در شــروع
بیمــاری Tcell ،هــای واکنشــی بــه نوروآنت ـیژن 3در سیســتم
ایمنــی محیطــی فعــال میشــوند Tcell .هــای فعــال شــده
ســپس بــا عبــور از ســد خونــی -مغــزی وارد  CNS4میشــوند؛
جایــی کــه در اثــر برخــورد بــا آنتیژنهــای میلیــن دوبــاره
تحریــک شــده و باعــث فعــال شــدن ســلولهای میکروگلیــا،
ترشــح کموکاینهــا و نفــوذ مونوســیتها بــه بافــت CNS
میشــوند .مجموعــة ایــن پاســخهای التهابــی باعــث آســیب
میلیــن و نیــز آســیب اولیگودندروســیتها و آكســون نورونهــا
میش��ود ( .)3ارزیابـ�ی هیس��توپاتولوژی ،اســتفاده از تصاویــر
 MRIو آنالیــز مایــع مغــزی -نخاعــی ( 5)CSFاز روشهــای
تشــخیصی بس�یـار کارآم��د بـ�رای ای��ن بیم��اری میباش��د (.)4
ناحی��ة آسـ�یبدیده در تصاویــر هیســتوپاتولوژی بــا التهــاب
و دگرگون��ی نورونهــا بــه صــورت یکطرفــه یــا دوطرفــه
مشخــص و از س��ایر قس��متها متمایــز میگــردد .عــاوه
بــر مغــز ممکــن اســت نخــاع نیــز بــا ضایعــات مشــابه درگیــر
ش��ده باش��د ( .)5ایــن بیمــاری حضــور ناهمگونــی دارد کــه
میتوانــد شــامل اختــاالت حســی و بصــری ،اختــاالت
حرکتــی ،خســتگی ،درد و نقایــص شــناختی باشــد .ایــن
ضایعــات مشــخصة مالتیپلاســکلروز هســتند و از طریــق
نفــوذ ســلولهای ایمنــی بــه داخــل ســد خونــی -مغـ�زی
7
ایجــاد میشــود کــه موجــب التهــاب ،دِمیلیناســیون ،6گلیــوز

و تخریــب عصبــی آكســونی میشــود و منجــر بــه اختــال در
پيامرســاني 8عصبــی میشــود در ایــن بیمــاری فــرد مبتــا
واحدهــای حرکتــی و انــدازة عضلــة کوتاهتــری دارد کــه
مکانیســم کلیــدی در ضعــف عضالنــی افــراد مبتــا بــه MS
هس��تند .ب��ا اس��تفاده از ورزش میتــوان ایــن دو عامــل را از
بی��ن ب��رد ( .)6رون��د رش�دـ و ترمی��م نورونه�اـ ت��ا حــد زیــادی
بــه بی��ان فاکتوره��ای رشدــ و هدایــت عصبــی بســتگی دارد .بــا
افزایــش بیــان فاکتورهــای هدایــت آكســونی ،اولیــن آكســون
شــروع بــه جوانهزنــی و حرکــت از میــان ماتریکــس خــارج
س��لولی میکن��د ،سپــس آكسـ�ونهای بعــدی از مســیر بــاز
شــده بــرای عبــور از میــان ماتریکــس خــارج ســلولی اســتفاده
میکنن��د (.)7
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عضلــه و تغییــرات عملکــردی در نــوع ،میــزان و پیونــد انتقــال
دهندههــای عصبــی 11ب��ا گيرندههايشــان در دراز مــدت باعــث
بــروز تغییــرات مشــخص بافتــی ،آناتومیکــی و عملکــردی
میگ��ردد ( .)15در بیمــاران  MSتعــادل و راه رفتــن بــه
دلیــل دمیلیناســیون مختــل میشــود کــه بــا عاليــم اختــال
در حرکــت مشــخص میشــود .ایــن اختــاالت حرکتــی بــا
پارامترهــای پیونــدگاه عصــب –عضلــه یــا نوروماســکوالر
قاب��ل تش��خیص هس��تند ( .)16از آنجایــی کــه تاکنــون نقــش
فعالیــت ورزشــی بــر بیــان و تجمــع مولکولهــای چســبنده
بهعنــوان فاکتــور محــرک توســعة عصبــی ،در شــبکة عصبــی
و پیونــدگاه عصبــی عضالنــی در مــدل موشــی  MSیــا
 EAE12بررســی نشــده اســت ،بنابرایــن هــدف از پژوهــش
حاضــر بررســی یــک دوره تمرینــات اجبــاری و اختیــاری قبــل
و بعــد از القــای  EAEبــر تجمــع پروتئیــن NCAM- PSA
در ناحیــة پیونــدگاه عصبــی عضالنــی در عضلــة ســولئوس در
مــدل موشــی بــود.
مواد و روشها

فعالیت اجباری
گروههــای تمرینــی برنامــة شــنا را بــه مــدت  30دقیقــه 5
روز در هفتــه و در طــول  4هفتــه انجــام دادنــد .موشهــای

فعالیت اختیاری
موشهــا یــک ســاعت در روز و  5روز در هفتــه بــه مــدت 4
هفتــه در یــک قفــس بــه یــک چــرخ گــردان دسترســی پیــدا
کردنــد .در آن یــک ســاعت ،موشهــا از قفــس خــود برداشــته
شــده و در یــک قفــس مشــابه و اســتاندارد تنهــا بــا پوشــال و
یــک چــرخ گــردان قــرار گرفتنــد .مســافت پیمــوده شــده بــا
اس��تفاده از ی��ک کامپیوت��ر ثب��ت ش��د (.)12، 17
نحوۀ القای EAE

موشهــای  C57BL/6بــا ایمنســازی زیــر جلــدی در
ناحیــة دم بــا  200میکروگــرم میلیــن الیگودندروســیتس
گلیکوپروتئیــن )MOG35-55( 13کــه در محلــول بافــر
شــده بــا فســفات ( 14)PBSحــل شــده اســت ،ایمنســازی
15
شــدند و بــا حجــم مســاوی از دوای کامــل فرونــد ()CFA
تکمیــل شــده بــا  400میکروگــرم عصــارة مایکوباکتریــوم
تیوبرکیولوســیس H37Ra 16بــه حالــت ذرات ریــز و پایــدار
(امولســیون) در میآینـ�د .تمامـ�ی حیوانـ�ات در روزهـ�ای  0و
( 2در روز تزریــق و دو روز بعــد از آن) ،بــه صــورت داخــل
صفاقــی  300نانوگــرم تزریــق پرتوســیس تاکســین 17داشــتند.
الزم بــه ذکــر اســت گــروه کنتــرل همزمــان بــا باقــی گروههــا
تزریــق ســالین 18داشــتند .بــرای ارزیابــی وزن بــدن (پارامتــر
ســامت) ،حیوانــات روزانــه وزنکشــی شــدند و بــرای عاليــم
بالینــی ، EAEتوســط دو ناظــر مســتقل مــورد ارزیابــی قــرار
گرفتنــد و از یــک سیســتم نمرهدهــی بالینــی  EAEبــرای
ارزیابــی اختــال عصبــی در مــدل  EAEبــا توجــه بــه مقیــاس
زیــر اســتفاده شــد :نمــرة  =0بـ�دون بیمـ�اری ،نمـ�رة  =1کــم
شـ�دن وزن و ضعـ�ف در دم ،نمـ�رة  =2ضعــف در انــدام عقبــی،
نمـ�رة  =3فلـ�ج کامـ�ل انـ�دام عقبـ�ی ،نمـ�رة  =4فلــج انــدام عقبــی
بـ�ا ضع�فـ ی��ا فلجــ در انــدام جلوی��ی و نمـ�رة  =5م��رگ (.)18
نمونهبرداری بافت
بــرای انجــام رنگآمیــزی شــیمیایی و مشــخص کــردن محــل
صفحــة انتهایــی و میــزان پروتئیــن  ،PSA– NCAMعضلــة

42
42

Neurotransmitters
Experimental autoimmune encephalomyelitis
13
Myelin oligodendrocytes glycoprotein
14
Phosphate-buffered saline

15

11
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Complete Freund’s adjuvant
Mycobacterium tuberculosis
17
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18
Saline
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در ابتــدا کــه  40مــوش مــاده  C57BL/6ســالم از آزمایشــگاه
ســاالری کــرج خریــداری شــدند .حیوانــات در قفسهــای
عمومــی و در ش��رایط کنت��رل ش��دة ن��ور ( 12ســاعت روشــنایی
و  12ســاعت تاریکــی ،شــروع روشــنایی  6صبــح و شــروع
خاموشــی  6عصــر) دمــا ( 22±1ســانتیگراد) و رطوبــت (حــدود
 45درصــد) نگهدــاری ش��دند .آنهــا دسترســی آزاد بــه آب
و غــذا داشــته و در سرتاســر دورة تحقیــق موشهــا توســط
یــک نفــر نیــز جابجــا و دســتکاري شــدند .تمــام پروتکلهــای
آزمایشــگاهی طبــق مقــررات کمیتــة بینالمللــی یونســکو
 UNESCدر اســتفادة اخالقــی از حیوانــات انجــام شــد .تــاش
شــده تــا درد و رنــج حیوانــات بــه حداقــل برســد و تعــداد
حیوانــات مــورد اســتفاده کاهــش یابــد .موشهــا طبــق تصويــر
 1بــه گروههــای مختلــف کنتــرل ،تمریــن اجبــاری و تمریــن
اختیــاری تقســیم شــدند .در نهایــت پــس از آزمایشهــای
مربوطــه ،بــرای ســنجش دادههــا و مقایســة آن بــا تمامــی
گروههــا ،موشهــا ســاکریفای شــدند.

گــروه تمریــن اجبــاری در طــول مــدت جلســات تمرینــی
پایــش شــدند و بــا اســتفاده از یــک اســفنج بــه ادامة شــناکردن
تشــویق شــدند .ضمــن اینکــه پروتــکل تمرینــی پیــش و پــس
آمادهس��ازی یکس��ان ب��ود (.)12، 17
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سـ�ولئوس بـ�ا ضخامـ�ت  10ميكرومت��ر بــرش داده شــد .ســپس
نمونههــای بــرش داده شــده بــرای یــک ســاعت در دمــای
اتــاق و در پافرمالدئیــد  4درصــد فیکــس شــدند .ســپس در
 PBSشستشــو داده شــدند و در بافــر  10درصــد ســرم بــز،
 BSAو تریتــون بــرای  30دقیقــه انکوبــه شــدند .ســپس
نمونههــا بــا آنتیبــادی اولیــه بــرای  PSA– NCAMانکوبــه
شــدند و روز بعــد پــس از شستشــو ،بــا آنتیبــادی ثانویــه
انکوبــه شــد.
مشخص کردن صفحة انتهایی
صفحــة انتهایــی بــا اســتفاده از آلفــا بونگاروتوکســین ()BuTX

ب�هـ ط��وری ک��ه نمونههــای پارافینــه پــس از پارافیــن زدایــی
بــه مــدت  60دقیقــه بــا  BuTXبــه مقــدار  nm 50انکوبــه
شـ�دن و ســپس بــرای ســه بــار بــا  PBSشستشــو داده شــد
و در نهایـ�ت زیـ�ر میکروسـ�کوپ فلوروسـ�نت ارزیابـ�ی شـ�دند
(تصويــر  2و .)3
بیان NCAM-PSA

از مقاطــع رنگآمیــزی شــده ،بــه وســیلة میکروســکوپ
فلورســنت عکــس تهیــه شــد .آنالیــز کمــی تصاویــر بــه وســیلة
نرمافــزار  Image Jبــه صــورت درصــد انجــام شــد.

تجزیه و تحلیل دادهها
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بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــای ایــن پژوهــش از روشهــای
آمــاری توصیفــی و اســتنباطی اســتفاده شــد .از آمــار توصیفی
بــرای محاســبة میانگیــن و انحــراف اســتاندارد دادههــا
اســتفاده شــد و از آمــار اســتنباطی بــرای مقایســة گروههــا
بــا هــم اســتفاده شــد .بــرای بررســی طبیعــی بــودن توزیــع
دادههــا از آزمــون شــاپیرو ویلکــز 19و همچنیــن بــرای بررســی
همســان بــودن واریانسهــا از آزمــون لویــن 20اســتفاده شــد.
تعییــن اختــاف دادههــا در بیــن گروههــا از آزمــون تحلیــل
واریانــس یکطرفــه 21و آزمــون تعقیبــی دانــت 22اســتخراج
شــد .بــرای تحلیــل دادههــا از نرمافــزار  SPSSويرايــش 21
اســتفاده شــد .مقــدار  P>0/05اختــاف معنــیداری بیــن
گروهــا نشــان میدهــد.
يافتهها
دادههــای بــه دســت آمــده از میانگیــن درصــد بیــان –PSA
 NCAMدر عضلــة پیــش و پسسیناپســی ســولئوس در گــروه
23
کنتــرل بــدون  EAEنســبت بــه گــروه ورزش اختیــاری ()TE
یــا تردمیــل و مــدل  ،EAEشــنا ( 24)SEیــا ورزش اجبــاری و
مــدل  EAEو گــروه  EAEبــدون ورزش اختــاف معن ـیداری

نشــان داد (جــدول  ،1تصاويــر  2و .)3

بحث و نتيجهگيري

در سـ�الهای اخیــر اهمیــت فعالیــت فیزیکــی در جلوگیــری
از توسـ�عة بیماریه�اـی مزم��ن مانن��د بیماریهـ�ای قلبـ�ی
عروقــی ،متابولیــک ،عصبــی -عضالنــی و اختــاالتنورولوژیــک مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت ( .)22ورزش
اثــرات مفیــدی بــر سیســتم عصبــی و محــل اتصــال عصــب
بــه عضلــة  NMJدارد .ورزش همچنیــن ســبب بهبــود آســیب
یــا تغییــرات دژنراتیــو در سیســتم عصبــی محیطــی میشــود
( .)23، 24رونــد رشــد و ترمیــم نورونهــا تــا حــد زیــادی بــه
بیــان فاکتورهــای رشــد و هدایــت عصبــی بســتگی دارد .بــا
افزایــش بیــان فاکتورهــای هدایــت آكســونی ،اولیــن آكســون
شــروع بــه جوانهزنــی و حرکــت از میــان ماتریکــس خــارج
ســلولی میکنــد ،ســپس آكســونهای بعــدی از مســیر بــاز
شــده بــرای عبــور از میــان ماتریکــس خــارج ســلولی اســتفاده
میکنن��د ( .)7عــاوه بــر ایــن ،نشــان داده شــده اســت اجــرای
فعالیــت ورزشــی قبــل از شــروع  EAEعاليــم بالینــی را کاهش
میده��د ( .)25فعالیــت ورزشــی ظرفیــت شــکلپذیری بافــت
عصبــی را افزایــش داده و از کاهــش کارایــی شــبکة عصبــی
جلوگیــری میکن��د ( .)26، 27همچنیــن فعالیــت ورزشــی
رون��د بازس��ازی آكس��ون را افزای��ش داده ( )28و ســرعت ،میزان
انتقــال آكســونی را بهبــود میبخشــد بــه طــوری کــه یــک
دورة تمریــن اســتقامتی بیــان  CGRPرا در جســم نورونهــای
حرکتــی و عضلــه افزایــش داده و ســرعت و میــزان انتقــال
آكســونی را نیــز در عصــب ســیاتیک بهبــود داده اســت گــزارش
شــده کــه ورزش عمدتــاً ســبب هیپرتروفــی محــل اتصــال

جدول  -1میانگین درصد بیان  NCAM-PSAدر گروههای مختلف حروف متفاوت نشاندهندة اختالف معنیدار در هر ردیف است (.)P>0/05
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هــدف از ایــن مطالعــه بررســی و مقایســة اثــر تمریــن اجبــاری
و اختیــاری بــر بیــان پروتئیــن  NCAM-PSAدر محــل اتصــال
عصــب بــه عضلــه قبــل و بعــد از تمریــن اختیــاری و اجبــاری
در مــدل حیوانــی  MSیــا  EAEبــود .بــر اســاس دانــش مــا
تــا ایــن روز مطالعـهای در ایــن زمینــه وجــود نــدارد .مطالعــات
قبلــی نشــان دادهانــد کــه نوروماسکوالرجانکشــن یــا محــل
اتصــال عصــب بــه عضلــه در اثــر افزایــش فعالیــت و تمریــن
قابلیــت و ظرفیــت تغییــر ريختشناســي 25دارد (.)17
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بیشــترین میانگیــن بیــان
 NCAM-PSAدر عضــات پیــش و پسسيناپســی ســولئوس
مربــوط بــه گــروه کنتــرل و کمتریــن مربــوط بــه گــروه EAE
بــدون ورزش بــود .نتایــج میانگیــن درصــد بیــان پروتئیــن
 NCAM-PSAدر عضــات پیــش و پسسیناپســی ســولئوس
نشــان میدهــد کــه ورزش اختیــاری بــه میــزان بیشــتری از

ورزش اجبــاری ســبب افزایــش بیــان ایــن پروتئیــن در ایــن
دو عضلــه در موشهــای مــدل  EAEمیشــود .بــا توجــه بــه
مطالعــات قبلــی ایــن افزایــش بیــان ممکــن اســت ناشــی از
افزایــش انــدازة ســیناپس در ناحیــة اتصــال عصــب بــه عضلــه
در اث��ر ورزش باش��د ( .)19در ایــن مطالعــه دو عضلــة ســولئوس
مــورد بررســی قــرار گرفــت چــون در بســیاری از مطالعــات اثــر
تمریــن بــر ناحیــة اتصــال عصــب بــه عضلــه بــه دلیــل نــوع
فیبرهــای هموژنــی و عملکــرد ضــد گرانشــی کــه ایــن دو
عضلــه دارنــد در مدلهــای حیوانــی از ایــن دو عضلــه اســتفاده
میش��ود ( .)16نق��ش مولکولهــای چســبنده ماننــد PSA
و  NCAMاخیــرا ً در بهبــود روندهــای مختلــف بیماریهــای
تحليلبرنــدة عصبــي 26اثبـ�ات شـ�ده اسـ�ت (.)20، 21
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و پکتینئــوس اضافــه و حــذف جزئــی را در قســمتهایی از
 امــا در برخــی عضــات تنهــا رشــد، نشــان میدهــدNMJs
انــدازة ســیناپس را نشــان میدهــد کــه بــه نظــر میرســد
بــه طــور مســتقیم بــا افزایــش قطــر فیبــر عضالنــی مرتبــط
 بــرای تاییــد27 در ایــن مطالعــه از بونگاروتوکســین.)22( اس��ت
 بونگاروتوکســین.محــل اتصــال عصــب به عضلــه اســتفاده شــد
در واقــع پروتیینــی اســت کــه در اتصــال عصــب –عضلــه یافت
 ایــن ماکرومولکولهــا را جــزء نوروتوکســینها.میشــود
.)31( طبقهبنــدی میکنن��د
بــه طــور کلــی نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ورزش
NCAM-PSA اختیــاری ســبب افزایــش بیــان پروتئیــن
در محــل اتصــال عصــب بــه عضلــه در عضــات ســولئوس در
 مطالعــات.هــر دو محــل پیــش و پسسیناپســی میشــود
بیشــتری الزم اســت تــا اثــر افزایــش بیــان ایــن پروتئیــن
.ناشــی از ورزش را بــر عملکــرد عضالنــی بررســی کنــد

عصــب بــه عضلــه عضــات ســولئوس در مــوش صحرايــي و
مــوش میشــود و ســبب افزایــش شــاخههای سیناپســی در
 گ�زـارش شــده ک��ه ورزشهــای.)29( انتهــای اعصاــب میش��ود
مختلفــ نتای��ج متفاوت��ی در عضل��ة س��ولئوس ایج��اد میکنــد
NCAM- کــه ایــن دلیلــی اســت کــه کمتریــن بیــان پروتئیــن
 در گــروه ورزش اجبــاری اســت و ایــن گونــه مطــرحPSA
میشــود کــه ورزش اجبــاری ســبب کاهــش بیــان پروتئيــن
 از.احتمــاالً از طریــق کاهــش انــدازة ســیناپسها میشــود
آنجایــی کــه در تمریــن اجبــاری تقاضــای مــواد غذایــی و
ایجــاد متابولیتهــا باالســت و فرصــت حــذف متابولیتهــا
نیســت احتمــاالً اثــرات معکوســی بــر بیــان ایــن پروتئیــن
 هــای پســتانداران ســاختارهای ســفتNMJ .)30( میگ��ذارد
و ســختی ندارنــد ایــن ســاختارها بــا اضافــه یــا کاهــش دادن
شــاخههای پیشسیناپســی و گیرندههــای پسسیناپســی
NMJ نوعــی بازســازی را نشــان میدهنــد و میــزان بازســازی
بســته بــه نــوع عضلــه متفــاوت اســت در عضــات ســولئوس
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