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ABSTRACT
Introduction: Parkinson’s disease is a common neurodegenerative disorder. In this disease,
mitochondrial defects and oxidative stress lead to the enhancement of the free radicals and
the death of dopamine neurons in the Sabstantia nigra. The clinical symptoms of this disease
are including tremor, muscle stiffness, and inability to walk as well as cognition, memory and
learning deficits. Aging increases the severity of Parkinson’s disease.

Conclusion: Any
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therapeutic strategy which can modulate antioxidant homeostasis and neuroprotection may
increase the life expectancy and quality of life of patients with Parkinson’s disease.
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بیمــاری پارکینســون یــک بیمــاری ناتوانکننــده بــا منشــأ
اختــاالت نورونــی میباشــد کــه بیــن  4/1تــا  4/6میلیــون
نفــر از افــراد بــاالی  50ســال را درگیــر میکنــد و دومیــن
بیمــاری تخریــب نورونــی رایــج در جهــان پــس از آلزایمــر
میباشــد ( .)1عاليــم اولیــة بیمــاری بعــد از تخریــب 60
درصــد نورونهــای دوپامینرژیــک جســم ســیاه 9کــه ســبب
ایجــاد نقــص حرکتــی میشــود ،مشــخص میگــردد (.)10
مشــخصههای کلــی ایــن بیمــاری شــامل :نقــص حرکتــی،
لــرزش عضالنــی در زمــان اســتراحت ،کنــدی حرکــت (بــرادی
کینــزی) 10بــه دلیــل ســفتی عضالنــی ،ســختی عضــات
و ناتوانــی در حفــظ قامــت میباشــد ( .)3، 11پژوهشهــا
نشــان دادنــد کــه عاليــم غیــر حرکتــی ماننــد یبوســت،
اختــاالت بویایــی و افســردگی ممکــن اســت چندیــن ســال
زودتــر از نقــص حرکتــی نمایــان شــود ( .)12، 13بــه طــور
طبیعــی بــا گذشــت زمــان ،شــرایط بیمــاری بدتــر میشــود
و بیشــتر جنبههــای زندگــی افــراد مبتــا تحــت تأثیــر قــرار
میگیــرد .بــه طــوری کــه ،اکثــر بیمــاران از راه رفتــن ،کاهــش
طــول گام ،بلنــد شــدن از صندلــی ،فقــدان انــرژی و نیــاز بــه
صــرف انــرژی اضافــی بــرای انجــام کارهــای روزانــه شــکایت
11
دارنــد ( .)10از عــوارض دیگــر ایــن بیمــاری ،هایپوکینــزی
(کاهــش دامنــة حــرکات) ،بیحرکتــی ،کاهــش حجــم صــدا،
مشــکل در بلعیــدن و  ...میباشــند کــه بــا ایجــاد اختــال در
فعالیتهــای روزمــره ماننــد لبــاس پوشــیدن و غــذا خــوردن
منجــر بــه کاهــش کیفیــت زندگــی میشــوند .ایــن بیمــاران
بهتدریــج حالــت خمیــده بــه خــود میگیرنــد کــه منجــر بــه
افتادنهــای مکــرر میگــردد و گاهــی اوقــات بیمــار مجبــور
بــه اســتفاده از ویلچــر میشــود .همچنیــن ،ناتوانــی بــرای
آغــاز حرکــت و ثابــت مانــدن در یــک نقطــه ،مشــکل شــایع
ایــن بیمــاران میباشــد کــه ســرانجام منجــر بــه افســردگی،
عــدم شــرکت در فعالیــت و اختــاالت شــناختی در ایــن
بیمــاران بهویــژه در دورة ســالمندی میگــردد (.)8، 14
پاتوفیزیولوژی بیماری پارکینسون
پاتوفیزیولــوژی بیمــاری پارکینســون به خوبی شناســایی نشــده
اســت .پژوهشهــای زیــادی کــه در مــورد علــت ویروســی یــا
باکتریایــی ایــن بیمــاری انجــام شــده عــدم ارتبــاط ایــن نــوع
میکروبهــا را بــا بیمــاری پارکینســون ثابــت کــرده اســت
و بنابرایــن میتــوان گفــت کــه پارکینســون یــک بیمــاری
عفونــی نمیباشــد ( .)15پژوهشهــا نشــان میدهــد وراثــت
Neurodegenerative
Neurotransmitter
3
Noradrenergic
4
Serotonergic
5
Pathogenicity
6
Reactive oxygen species
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کنتــرل دارویــی بیمــاری پارکینســون بســیار پیچیــده اســت.
لوودوپــا ،8دارویــی اســت کــه بــرای جلوگیــری از کاهــش
دوپامیــن در مغــز ،اســتفاده میشــود و مؤثرتریــن درمــان
بــرای کاهــش لــرزش ،ســفتی و سســتی عضالنــی ،کنتــرل
عضلــه ،تعــادل و راه رفتــن میباشــد .بــا ایــن حــال ،متوقــف
کــردن کامــل تخریــب نورونــی ممکــن نیســت ،بــه عــاوه ،پس
از مدتــی ،مقاومــت بــه دارو نیــز ایجــاد میگــردد .بنابرایــن،
روشهــای جدیــد درمانــی مؤثــر در ایــن بیمــاری ،ماننــد
تمریــن و فعالیــت بدنــی ،اهمیــت مییابنــد ( .)2، 7مطالعــات
نشــان میدهــد کــه افزایــش ســن و عــدم شــرکت در فعالیــت
اختــاالت شــناختی را افزایــش میدهــد ( ،)8از طرفــی،
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بیمــاری پارکینســون ،یکــی از اختــاالت رایــج تحلیــل برنــدة
عصبــی 1میباشــد و پــس از آلزایمــر شــایعترین بیمــاری
تخریــب نورونــی رایــج در جهــان اســت کــه بــه وســیلة
کاهــش نورونهــای دوپامینرژيــك در نیگرااســتریاتال و تخلیــة
دوپامیــن در اســتریاتوم مشــخص میشــود ( .)1بــا ایــن حــال،
دیگــر سیســتمهای ناقليــن عصبــي 2شــامل سیســتمهای
نورآدرنرژیــک 3و ســروتونرژیک 4نیــز در ایــن بیمــاری آســیب
جــدی میبیننــد ( .)2بيماريزايــي 5بیمــاری پارکینســون
مشــخص نیســت ،امــا آســیب نورونهــای دوپامینرژيــك
ناشــی از افزایــش رادیکالهــای آزاد یکــی از مکانیســمهای
مهــم شــناخته شــده میباشــد .بیمــاران معمــوالً مجموع ـهای
از آســیبهای حرکتــی شــامل کنــدی حرکــت ،لــرزش
و ســفتی عضالنــی ،ناتوانــی در حفــظ تعــادل و راه رفتــن و
آســیبهای غیــر حرکتــی ماننــد نقــص در بویایــی ،حافظــه
و گــوارش را نشــان میدهنــد ( .)3، 4بهعــاوه ،کاهــش در
نورونهــای دوپامینرژيــك بــه همــراه آســیب ســایر ناقليــن
عصبــي در مجمــوع ســبب ایجــاد افســردگی و اختــاالت
شــناختی میشــود ( .)2حتــی ممکــن اســت ،بــروز عاليــم
افســردگی زودتــر از نقایــص حرکتــی ناشــی از بیمــاری باشــد.
در بیمــاری پارکینســون نقــص میتوکندریایــی و اســترس
اکســیداتیو نیــز ایجــاد میشــود .تخریــب کمپلکــس I
میتوکندریایــی تولیــد گونههــای اکســیژن فعــال ( 6)ROSرا
افزایــش میدهــد .حتــی بــدون نقــص میتوکندریایــی هــم،
 ROSیــک محصــول جانبــی طبیعــی تنفــس ســلولی اســت
کــه در غیــاب آنتیاکســیدان اندوژنــز 7کافــی و یــا نقــص در آن
میتوانــد منجــر بــه افزایــش  ROSو آســیب اکســیداتیو شــود
کــه در اختــاالت تحلیــل برنــدة عصبــی ایجــاد میشــود (.)5
علیرغــم اینکــه دلیــل مــرگ ســلولی نیگــرال و مکانیسـمهای
آن در پارکینســون مشــخص نیســت ،گزارشهــای زیــادی
نشــان دادنــد کــه افزایــش اســترس اکســیداتیو ،التهــاب ،نقص
میتوکندریایــی و نقــص در پروتئوزومهــا نقــش مهمــی در
آغــاز و کنتــرل مــرگ ســلولی بــازی میکنــد (.)6

فعالیــت بدنــی میتوانــد ســبب افزایــش ســامت عمومــی و
محافظــت در برابــر اختــاالت تحلیــل برنــدة عصبــی ناشــی
از افزایــش ســن شــود و بــه ایــن ترتیــب کیفیــت زندگــی را
افزایــش دهــد (.)2، 9
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نیــز نمیتوانــد نقــش مهمــی در علتشناســی ایــن بیمــاری
داشــته باشــد .فرضیـهای در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه بیــان
میکنــد اختــاالت ژنتیکــی بــا محرکهــای محیطــی همــراه
میشــوند و پارکینســون را ایجــاد میکننــد ( .)16مهمتریــن
عالمــت پاتولوژیکــی پارکینســون ،کاهــش نورونهــای
دوپامینرژیــک و بــروز انکلوزینهــای 12سیتوپالســمیک
اســت کــه لویبــادی ( 13)LBsنامیــده میشــوند (.)14
بنابرایــن ،ایــن بیمــاری دو مشــخصة پاتولوژیکــی دارد ،شــامل:
 -1آپوپتــوز نورونهــای دوپامينرژيــك ناشــی از اســترس
اکســیداتیو و تولیــد  ROSکــه ســختی و کنــدی حــرکات
و ناتوانــی در حفــظ قامــت را ایجــاد میکنــد -2 .تشــکیل
لویبادیهــای درون سیتوپالســمیک کــه حــاوی پروتئیــن
آلفــا -ســینوکلئین 14میباشــند ( .)17عــاوه بــر آن ،اختــال
در تنفــس میتوکندریایــی ،مهــار پروتئــوزوم ،15جهشهــای
ژنتیکــی و ســمیتهای محیطــی نیــز در بــروز بیمــاری
مؤثرنــد (.)18
در مجمــوع دو فرضیــه در مــورد آپوپتــوز نورونهــای
دوپامینرژيــك وجــود دارد .یــک فرضیــه بیــان میکنــد کــه
تــا خــوردن نادرســت و انباشــتگی پروتئینهــا ســبب مــرگ
نورونهــای دوپامینرژیــک میشــود و فرضیــة دوم ایــن اســت
کــه عامــل اصلــی ،نقــص عملکــرد میتوکندریایــی و آســیب
اکســیداتیو متعاقــب آن اســت (.)19
تا خوردن نادرست و انباشتگی پروتئینها

Proteosomes
Human mitochondrial genome

آسیب اکسیداتیو
نقــص میتوکندریایــی ممکــن اســت بــا بیماریهــای
تحلیــل برنــدة عصبــی از طریــق مســیرهای مختلــف ماننــد
تولیــد رادیکالهــای آزاد ،نقــص در آنزیمهــا و نفوذپذیــری
کمپلکسهــای میتوکندریایــی مرتبــط باشــد و مــرگ
آپوپتیــک یــا نکروتیــک را ایجــاد کنــد .مــرگ ســلولی از طریق
نکــروز یــا آپوپتــوز ،میتوانــد ســبب بــروز بیماریهــای
تحلیــل برنــدة عصبــی ماننــد پارکینســون شــود .پیشــگیری از
بــروز نقــص میتوکندریایــی و یــا بازســازی آن ،ســبب کاهــش
اختــاالت تحلیــل برنــدة عصبــی میشــود (.)26
بــه طــور کلــی ،در هــر میتوکنــدری ،چندیــن کپــی از ژنــوم
میتوکندریایــی انســانی ( ،16)mtDNAوجــود دارد کــه ســبب
Inclusion
Lewy bodies
14
α-Sinuclein
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16

13
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ژنهــای  PARK1تــا  ،PARK13مهمتریــن ژنهــای مرتبــط بــا
شــکل ارثــی ایــن بیمــاری هســتند کــه دچــار تغییــر میشــوند
و بیمــاری را ایجــاد میکننــد .بهعــاوه ،لویبادیهــا،
پروتئیــن سیتوپالســمیک ائوزینوفیلیــک کــروی میباشــند
کــه ســبب تجمــع پروتئینهایــی ماننــد آلفــا -ســینوکلئین
در نواحــی مختلــف مغــز میشــوند و آســیب در ســیگنالهای

پروتئیــن پیشسیناپســی آلفــا -ســینوکلئین کــه در بیمــاری
پارکینســون درگیــر اســت بــه فســفولیپیدها متصــل میشــود
و در متابولیســم چربیهــا نقــش دارد .آلفــا -ســینوکلئین یــک
پروتئیــن بــا  140آمینواســید اســت کــه بــه میــزان باالیــی
در  CNSو بهویــژه در ترمینالهــای عصبــی پیشسیناپســی
بیــان میشــود و پروتئینــی اســت کــه بــرای ارزیابــی آســیب
ناشــی از پارکینســون اندازهگیــری میشــود ( .)20تجمــع آن
در مغــز نشــاندهندة ایجــاد ســمیت درون ســلولی در بافــت
مغــز میباشــد .جهــش یــا افزایــش بیــان در ایــن پروتئیــن
ســبب ایجــاد پارکینســون میشــود و یکــی از اجــزای اصلــی
لویبادیهــا میباشــد .بــا ایــن حــال ،مکانیســمهایی کــه
جهــش در ســاختار یــا بیــان آلفــا -ســینوکلئین را ایجــاد
میکننــد ،مشــخص نیســتند .همچنیــن ،روشــن نشــده
کــه آیــا ایــن پروتئیــن ســبب ایجــاد ســمیت میشــود یــا
یــک نقــش تصادفــی در ایــن بیمــاری دارد ( .)22، 23امــا،
بــه نظــر میرســد یــک رابطــة دو جانبــه بیــن فعالیــت آلفــا
ســینوکلئین بــا آســیب اکســیداتیو ،رهایــش میتوکندریایــیســیتوکروم  cو اختــال در عملکــرد میتوکندریایــی وجــود
دارد ( .)16، 24بهعــاوه ،تجمــع غیــر طبیعــی آلفــا
ســینوکلئین میتوانــد منجــر بــه عــدم تعــادل در هموســتاز Ca2+شــود ،کلســیم ســیتوزولیک و تولیــد  ROSرا افزایــش
دهــد و پروتئازهــای وابســته بــه کلســیم را فعــال کنــد (.)20
همچنیــن ،تجمــع پروتئینهــای آلفــا -ســینوکلئین در
نورونهــای دوپامینرژيــك ســبب تحریــک آپوپتــوز ناشــی
از افزایــش  ROSمیشــود و تزریــق نوروتوکســینها ســبب
تجمــع ایــن پروتئیــن میگــردد (.)25
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حــدود  5تــا  10درصــد شــیوع بیمــاری پارکینســون را مــوارد
ارثــی ایجــاد میکننــد کــه در اثــر جهــش یــا انباشــتگی
پروتئینهــا ایجــاد میشــود .قرارگیــری غیــر طبیعــی و
تغییــرات غیــر نرمــال پروتئینهــا در بافــت مغــزی ،رخــدادی
اســت کــه در انــواع بیماریهــای تحلیــل برنــدة عصبــی
وابســته بــه ســن ایجــاد میشــود کــه مخصوصــاً بــرای
نورونهــا بســیار مضــر اســت .ایــن پروتئینهــا میتواننــد
از طریــق مکانیسـمهای متعــدد ،اثــرات نوروتوکســیک داشــته
باشــند و ایجــاد بیمــاری نماینــد ( .)20هرچنــد ،موقعیــت و
محــل تجمــع پروتئیــن (درون یــا بــرون ســلولی) ،از یــک
بیمــاری بــه بیمــاری دیگــر متفــاوت اســت ،بــا ایــن حــال ،بــه
طــور کلــی واضــح اســت کــه تجمــع پروتئیــن ،عامــل ســمیت
نــورون و بــروز آســیب محســوب میشــود .شــاید دلیــل آن بــه
هــم خــوردن شــکل ســلول یــا تداخــل بــا نورونهــای درون
ســلولی باشــد (.)21

درون ســلولی و تنفــس ســلولی ایجــاد میکننــد .بــا ایــن حــال،
نقــش لویبادیهــا در مــرگ نورونــی ،کام ـ ً
ا مشــخص نیســت
( .)20انکلوزیــن پروتئینهــا ،همچنیــن ممکــن اســت ســبب
توقــف عملکــرد پروتئینهــای مهــم بــرای بقــای ســلول شــوند
کــه در ایــن صــورت بایــد همبســتگی مســتقیمی بیــن تشــکیل
انکلوزیــن و تخریــب نورونــی وجــود داشــته باشــد (.)14
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هــزاران مولکــول  mtDNAدر هــر ســلول میشــود .در افــراد
ســالم همــة  mtDNAهــا ،یکســان هســتند امــا در حالتهــای
بیمــاری ممکــن اســت بعضــی از آنهــا دچــار جهــش شــوند.
 ،ROSبــه طــور مســتقیم بــه آنزیمهــای میتوکندریایــی آســیب
میزنــد و ســبب جهــش در  mtDNAمیشــود .همچنیــن،
از طریــق آســیب بــه پروتئینهــا و  ،DNAدر ســلول اختــال
ایجــاد میکنــد ( .)26در بافتهایــی کــه بیشــتر بــه متابولیســم
اکســیداتیو وابســته هســتند ،ماننــد قلــب ،مغــز یــا عضــات
اســکلتی بــروز نقــص میتوکندریایــی ناشــی از جهشهــای
 mtDNAبیشــتر اســت ( )27و مغــز ،بــه دلیــل محتــوای بــاالی
آهــن ،مصــرف زیــاد اکســیژن و حضــور ناقليــن عصبي ،مســتعد
آســیب ناشــی از  ROSمیباشــد (.)16
تخریب نورونی پیشرونده

سیستم دوپامینرژیک و عقدههای قاعدهای

دالیل تخریب نورونهای دوپامینرژيك
ویژگیهای فیزیولوژیکی نورونهای دوپامینرژيك
نورونهــای دوپامینرژيــك در جســم ســیاه مســتعدترین
نورونهــا بــرای آســیب دیــدن در اثــر بیمــاری پارکینســون
هســتند کــه در این صــورت ،کاهــش نورونهــای دوپامینرژيك
ســبب تضعیــف مســیر مســتقیم عقدههــای قاعــدهای و
افزایــش فعالیــت مســیر غیــر مســتقیم میگــردد کــه نتیجــة
نهایــی آن بــروز اختــاالت حرکتــی میباشــد ( .)33هرچنــد،
مســیرهای مولکولــی سیســتمهای درگیــر بــرای همبســتگی
بیشــتر بیــن نورونهــای دوپامینرژيــك و پارکینســون به خوبی
مشــخص نیســت ،بــا ایــن حــال ،دالیــل زیــادی بــرای آســیب
زیــاد ایــن نورونهــا در پارکینســون وجــود دارد (.)14، 28
بــه نظــر میرســد از دالیــل عمــدة آن جریــان زیــاد کلســیم،
نیــاز بــاال بــه انــرژی ،ريختشناســي 22پیچیــده و متابولیســم
دوپامیــن باشــد .در نتیجــه ،ایــن نورونهــا بــه طــور ویــژه
مســتعد آســیب تحــت انــواع محرکهــای مختلــف هســتند.
ایــن نورونهــا آکســونهای بلنــد ،باریــک و تقریبــاً بــدون
l-3,4-dihydroxyphenylalanine
Basal ganglia
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Morphology
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قاعــدهای تعریــف میشــود :مســیر مســتقیم (حــاوی
گیرندههــای  )D1کــه ســبب تســهیل حرکــت میشــوند و
مســیر غیــر مســتقیم (حــاوی گیرندههــای  )D2کــه نقــش
مهــاری در انجــام حــرکات دارد .آزادســازی دوپامیــن از
پایانههــای دوپامینرژیــک اســتریاتوم ،ســبب تحریــک مســیر
مســتقیم و مهــار مســیر غیــر مســتقیم میشــود (.)32
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مســیر دوپامینرژیــک ،یکــی از چهــار مســیر اصلــی نورونــی
در مغــز و مســئول اصلــی ایجــاد حرکــت در بــدن اســت کــه
از طریــق آن ناقــل عصبــي دوپامیــن از یــک طــرف مغــز بــه
طــرف دیگــر حرکــت میکنــد .مســیر نیگرااســتریاتال ،مســیر
نورونــی دیگــری در مغــز اســت کــه اســتریاتوم را بــه نیگــرا
متصــل میکنــد .جســم ســیاه مســتعد نقــص میتوکندریایــی
و التهــاب نورونــی ناشــی از اســترس اکســیداتیو میباشــد
( .)29فقــدان نورونهــای دوپامینرژيــك در ســاختار نیگــرا
کــه یکــی از عاليــم اصلــی بیمــاری پارکینســون اســت ،منجــر
بــه کاهــش عملکــرد دوپامیــن میشــود (.)30

در واقــع ،بــا توجــه بــه ترشــح گیرندههــای دوپامیــنD1 ،
(تحریکــی) و ( D2مهــاری) ،دو مســیر بــرای عقدههــای
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پاتولــوژی بیمــاری پارکینســون در ابتــدا بــه وســیلة کاهــش
نورونهــای دوپامینرژيــك در جســم ســیاه مشــخص شــد،
امــا امــروزه فاکتورهــای مهــم دیگــری در علتشناســی
و بــروز عاليــم ایــن بیمــاری مطــرح هســتند .بــرای
مثــال ،آســیب سیســتمهای نورآدرنرژیــک ،کولینرژیــک،
گلوتاماترژیــک ،ســروتونرژیک در ایــن بیمــاری گــزارش شــده
اســت ( .)21ممکــن اســت عاليــم افســردگی در یــک بیمــاری
ســالها قبــل از بــروز عاليــم پارکینســون بــروز کنــد و ایــن
نشــاندهندة درگیــری سیســتمهایی بجــز دوپامینرژیــک
میباشــد ( .)14بــا ایــن حــال ،آســیب نورونهــای
دوپامینرژيــك نقــش مهمــی در ایــن زمینــه بــازی میکنــد و
منجــر بــه انــواع اختــاالت نورولوژیکــی و حرکتــی میشــود.
هرچــه ،میــزان تخریــب شــدیدتر باشــد ،تأثیــر داروهــا بــرای
درمــان و کاهــش عاليــم پیچیدهتــر میگــردد ( .)16اقــدام
اولیــه بــرای بازســازی ســطوح دوپامیــن ،اســتفاده از داروی
لوودوپــا ( 17)levodopaمیباشــد .امــا ،اســتفاده از ایــن روش
معمــوالً ســبب بــروز مقاومــت بــه دارو در بیمــار میشــود،
ضمــن اینکــه اثــرات آن در درازمــدت نمایــان میگــردد.
بنابرایــن ،اســتفاده از روشهــای جدیــد درمانــی ،از اهمیــت
باالیــی برخــوردار اســت (.)16، 28

سیســتم دوپامینرژیکــی نیگرواســتریاتال ،نقــش بســیار مهمــی
در ســازماندهی عملکــردی عقدههــای قاعــدهای 18مغــز و
کنتــرل حرکتــی دارد .عقدههــای قاعــدهای ،یــک سیســتم
حرکتــی فرعــی هســتند کــه در ارتبــاط بــا قشــر مغــز و
سیســتم قشــری -نخاعــی عمــل میکننــد ( .)31اعمــال
ایــن عقدههــا برنامهریــزی و کنتــرل طرحهــای پیچیــده
حــرکات عضالنــی بــوده و جهتهــای حرکــت و توالــی
حــرکات چندگانــة پشــت ســر هــم و مــوازی بــرای انجــام ایــن
طرحهــا را کنتــرل میکننــد .در واقــع ،ایــن بیمــاری بــه
ســبب اختــال در عملکــرد مراکــزی در مغــز کــه بــه نــام
عقدههــای قاعــدهای شــناخته میشــوند بــروز مینمایــد
( .)30از نقطــه نظــر فیزیولوژیــک عقدههــای قاعــدهای شــامل
یــک قســمت هســتة کــودت ،پوتامــن و گلوبــوس پالیــدوس در
مغــز جلویــی ،هســتة ســاب تاالمــوس در دیانســفال و جســم
ســیاه در مزانســفال میباشــد .جســم ســیاه دارای دو بخــش
متراکــم ( 19)SNcو مشــبک ( 20)SNrمیباشــد .بــه مجمــوع
هســتة کــودت و پوتامــن ،اســتریاتوم 21میگوینــد .اســتریاتوم
دریافتکننــدة اصلــی آورانهــا بــه عقدههــای قاعــدهای
اســت و گیرندههــای دوپامیــن را بیــان میکنــد (.)31

مقاله مروري
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میلیــن دارنــد و تــا حــدود  150000ترمینــال پیشسیناپســی
در هــر نــورون دوپامینرژيــك وجــود دارد .در نتیجــه ،نیــاز
بــه انــرژی زیــاد در آنهــا بــرای حمایــت از فعالیتهــای
ســیناپتیک ،ایجــاد پتانســیل جبرانــی بــرای دپالریــزه در
غشــاهای بــدون میلیــن و انتقــال در مســیر طوالنــی آکســونی
ضــروری اســت کــه فشــار ســنگینی روی میتوکندریهــا
ایجــاد میکنــد .همچنیــن ،مــواد ســمی کــه بــه تولیــد انــرژی
و انتقــال آکســونی آســیب میزنــد ســبب بــروز پارکینســون
و کاهــش انتخابــی نورونهــای دوپامینرژيــك میشــود (.)28
بهعــاوه ،نورونهــای دوپامینرژيــك بــه طــور مســتقل عمــل
میکننــد و کانالهــای کلســیمی نــوع  Lویــژه دارنــد .در
اثــر افزایــش غلظــت کلســیم درون ســیتوزول ،نیــاز بــه بافــر
کلســیم کــه از طریــق رتیکولــوم اندوپالســمیک و میتوکنــدری
صــورت میگیــرد ،افزایــش مییابــد .حفــظ هموســتاز
کلســیم در چنیــن شــرایطی مجــددا ً ســبب افزایــش نیــاز
بــه انــرژی و اختــال در عملکــرد میتوکندریهــا میشــود
( .)34نقــص انــرژی مرتبــط بــا میتوکندریهــا نیــز ،ممکــن
اســت بــه ذخایــر وزیکــوالر دوپامیــن آســیب بزنــد ( .)14بــه
طــور کلــی ،افزایــش غلظــت نورونهــای دوپامينرژيــك ســبب
افزایــش ســمیت در آنهــا میشــود .بهعــاوه ،متابولیســم
دوپامیــن در تعــدادی از مســیرهای درگیــر در پارکینســون
مؤثــر اســت کــه میتوانــد بــه عملکــرد سیناپســی آســیب
بزنــد و فعالیــت میتوکندریهــا را بــه وســیلة مهــار عملکــرد
پروتئیــن پارکیــن ،23تخریــب کنــد (.)28

Peroxy-redoxin
Monoamine oxidase A
29
Dihydroxyphenylacetic acid
30
Three carboxylic acid cycle

ناکارآمدی میتوکندریایی و آسیب اکسیداتیو
میتوکندریهــا ،یکــی از اصلیتریــن ارگانلهــای ســلولی
تولیــد انــرژی و از اجــزای قدرتمنــد ســلول هســتند کــه
از چربیهــا ،کربوهیدراتهــا و پروتئینهــا بهعنــوان
ســوخت اســتفاده میکننــد و انــرژی را از طریــق چرخــة
تــری کربوکســیلیک اســید ( 30)TCAو فسفوریالســیون
اکســیداتیو بــه شــکل  ATPتولیــد میکننــد ( .)27در
مقایســه بــا گلیکولیــز کــه تنهــا  2مولکــول  ATPتولیــد
میکنــد ،فسفوریالســیون اکســیداتیو منجــر بــه تولیــد
 36مولکــول  ATPاز یــک مولکــول گلوکــز میشــود.
هزینــة ایــن تمایــز در تولیــد  ،ATPافزایــش تولیــد ،ROS
ایجــاد ســمیت و آنیونهــای سوپراکســاید ( )O2-میباشــد
( .)36میتوکندریهــا از طریــق فعــال کــردن سیســتم
آنتیاکســیدانی شــامل گلوتاتیــون ،کوآنزیــم  Q10و
ســیتوکروم  O2- ،Cرا بــه  H2O2و ســرانجام بــه  H2Oو O2
تبدیــل میکننــد و ســبب از بیــن رفتــن  ROSمیشــوند.
هنــگام ایجــاد نقــص عملکــردی در ایــن سیســتم ،تولید ROS
افزایــش مییابــد در نتیجــه میتوانــد بــه ماکرومولکولهــا
ماننــد  ،mtDNAپروتئینهــا و چربیهــا آســیب وارد شــود و
بــه دنبــال آن اســترس اکســیداتیو ،نقــص متابولیــک و حتــی
مــرگ ســلولی آپوپتوتیــک افزایــش یابــد .ایــن خطــر بــرای
نورونهــای دوپامینرژیــک بیشــتر اســت (.)27، 37
بنابرایــن ،میتوکندریهــا نــه تنهــا نقــش کلیــدی در
انتقــال الکتــرون و فسفوریالســیون اکســیداتیو دارنــد ،بلکــه
آنهــا منبــع اصلــی ســلولی رادیکالهــای آزاد هســتند و در
هموســتاز کلســیم و در تنظیــم و تحریــک مســیرهای مــرگ
ســلولی مؤثــر میباشــند ( .)24آســیب میتوکندریایــی موجــب
نکــروز و آپوپتــوز نورونهــا میشــود .ایــن آســیبها در ســه
دســتة کلــی بحــث میشــوند :الــف -اختــاالت اولیــه ناشــی از
جهــش ژنــی میتوکندریایــی ،ب -اختــاالت مرتبــط بــا جهــش
ژنــی هســتهای کــه ســبب اختــال در عملکــرد میتوکندریایــی
میشــود و ج -اختــاالت ثانویــه کــه بــا گذشــت زمــان ســبب
افزایــش آســیب میتوکندریایــی میگــردد .بیماریهــای
تحلیــل برنــدة عصبــی در دســتة ســوم قــرار میگیرنــد (.)34
در واقــع ،تعــدادی از ژنهــای درگیــر در بیمــاری پارکینســون،
در ایــن مســیرها و در نقــص عملکــرد میتوکندریایــی مؤثرنــد،
Parkin
Superoxide dismutase
25
Hydrogen peroxide
26
Catalas
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نشــت الکترونهــا از زنجیرههــای انتقــال الکتــرون بهویــژه
از کمپلکــس  Iمیتوکندریایــی ،مولکــول سوپراکســید را تولیــد
میکنــد کــه توســط آنزیــم سوپراکســید دســموتاز 24بــه
پراکســید هیــدروژن ( 25)H2O2تبدیــل میشــود .بــه دنبــال
27
آن ،توســط آنزیمهــای کاتــاالز 26و پراکســی ردوکســین
بــه آب و اکســیژن تجزیــه میگــردد ( .)26در شــرایط
نقــص میتوکندریایــی و آســیب کمپلکــس  Iایــن فراینــد
دچــار مشــکل میشــود و تولیــد رادیکالهــای آزاد افزایــش
مییابــد .همچنیــن ،در شــرایط التهــاب نورونــی ،ســلولهای
گلیــال فعــال میشــوند کــه ســبب تولیــد بیشــتر  ROSشــده
و بــه نورونهــای دوپامینرژیــک آســیب شــدیدتری وارد
میکننــد ( .)28نکتــة دیگــر اینکــه دوپامیــن در درون ســلول
از طریــق آنزیــم مونوآمیــن اکســیداز  28)MAO-A) Aیــا
اتواکسیداســیون تجزیــه میشــود .در نتیجــه ،دهیدروکســی
فنیــل اســتیک اســید 29و هیــدروژن پراکســید تولیــد شــده و با
تبدیــل بــه رادیکالهــای هیدروکســیل بــه ماکرومولکولهــا
آســیب میزنــد ( .)5، 35دوپامیــن ســیتوزولیک ،همچنیــن
مســتعد آســیب زدن بــه نورونهــای دوپامينرژيــك میباشــد.
زیــرا ،متابولیســم آن اســترس اکســیداتیو و نیتروزاتیــو را بــا

از طرفــی ،نورونهــای دوپامینرژیــک ،یــک محیــط مســتعد
بــرای تولیــد  ROSمیباشــند بــه طــوری کــه متابولیســم
دوپامیــن ،هیــدروژن پراکســاید و رادیکالهــای سوپراکســاید
ایجــاد میکنــد .اتواکسیداســیون دوپامیــن ،مولکولــی را
تولیــد میکنــد کــه بــه وســیلة واکنــش بــا باقیماندههــای
سیســتئین ،بــه پروتئینهــا آســیب میزنــد (.)14
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افزایــش ســن تحریــک میکنــد (.)28
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بنابرایــن ،روی شــبکههای پویــای ســاختار میتوکندریایــی
تأثیــر میگذارنــد (.)24

نقــص در شــکل و عملکــرد میتوکندریایــی و افزایــش اســترس
اکســیداتیو کــه آغازگــر آپوپتــوز در بســیاری ســلولها و
مدلهــای حیوانــی اســت ،محــور افزایــش ســندروم متابولیــک،
دیابــت و چندیــن اختــال بــا منشــأ تخریــب نورونــی ماننــد
بیمــاری پارکینســون و آلزایمــر میباشــد ( .)21بــه طــور ویــژه،
کاهــش فزاینــدة نورونهــای دوپامينرژيــك در ناحیة اســتریاتوم
و جســم ســیاه ســبب بروز عاليــم بیماری پارکینســون میشــود
( .)18از آنجــا کــه در مراحــل ابتدایــی بیمــاری ،نورونهــای
دوپامينرژيــك باقیمانــده ،کاهــش دوپامیــن ناشــی از مــرگ
نورونــی را جبــران میکننــد ،در نتیجــه ،اغلــب عاليــم بیمــاری
زمانــی آشــکار میشــوند کــه تقریبــاً 60درصــد نورونهــای
جســم ســیاه از بیــن رفتــه باشــد و روشهــای درمانــی بعــداز
ایــن مرحلــه بــه کار م ـیرود ( .)2بــه همیــن دلیــل ،در اکثــر
اوقــات بــه دلیــل شــدت یافتــن بیمــاری ،بهبــود شــرایط بــه
کنــدی و ســخت صــورت میگیــرد .بهعــاوه ،بــروز مقاومــت
دارویــی ســبب پیشــرفت بیشــتر بیمــاری میشــود و نتایــج
ناشــی از درمــان را محــدود میکنــد .مطالعــات در ســالهای
اخیــر نشــان میدهــد هــر روشــی کــه سیســتم آنتیاکســیدانی
را تقویــت کنــد و در جهــت هموســتاز اکســیداتیو مؤثــر باشــد،
ماننــد تمریــن منظــم ،میتوانــد بهعنــوان یــک روش درمانــی
در مقابــل بیمــاری پارکینســون مطــرح گــردد ( ،)5، 6بنابرایــن،
بــا توجــه بــه تنــوع عوامــل مؤثــر در بــروز بیمــاری از ســویی و
همچنیــن شــیوع آن ،حتــی در ســنین جوانــی ،از ســویی دیگــر
بــه نظــر میرســد تحقیــق در ایــن زمینــه بتوانــد در جهــت
بهبــود کیفیــت زندگــی افــراد مبتــا مؤثــر باشــد.
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پاتولــوژی بیماریهــای تحلیــل برنــدة عصبــی همبســتگی
نزدیکــی بــا تولیــد رادیکالهــای آزاد ،نقــص در آنزیمهــا،
نفوذپذیــری و آســیب کمپلکسهــای میتوکندریایــی دارد.
وقتــی کــه تولیــد  ROS، OH-، O2-، H2O2و گونههــای
فعــال نیتــروژن ( 31)RNSافزایــش مییابــد ،اســترس
اکســیداتیو اتفــاق میافتــد ( .)34حــدود  2تــا  4درصــد
اکســیژن مصرفــی در میتوکنــدری ،بــرای تولیــد ایــن
محصــوالت صــرف میشــود .کمپلکسهــای  Iو ،III
محلهــای اصلــی تولیــد سوپراکســیدها و  ROSطــی
فسفوریالســیون اکســیداتیو هســتند ( .)28نتیجــة عــدم
تعــادل بیــن تولیــد  ROSو فعالیــت آنتیاکســیدانی،
اســترس اکســیداتیو نامیــده میشــود ( .)38یافتههــا نشــان
میدهــد کــه فعالیــت کمپلکــس  Iمیتوکندریایــی ،در جســم
ســیاه و قشــر پيشــاني 32بیمــاران پارکینســونی کاهــش
مییابــد و افزایــش آســیب اکســیداتیو و کاهــش ســرعت
انتقــال الکتــرون از طریــق زیــر واحدهــای کمپلکــس  Iایجــاد
میشــود .همچنیــن ،هموســتاز کلســیم بــه هــم ریختــه،
رهایــش ســیتوکروم  Cاز میتوکندریهــا و آســیب  DNAدر
نورونهــا و تولیــد  ROSافزایــش مییابــد ( .)34بــه طــور
کلــی ROS/RNS ،میتواننــد بــه همــة بیومولکولهــای
اصلــی آســیب بزننــد ،مــرگ ســلولی آپوپتیــک یــا نکروتیــک
را آغــاز کننــد و زمینــه بــرای بــروز بیماریهــای تحلیــل
برنــدة عصبــی ماننــد پارکینســون فراهــم شــود (.)34
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