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مقاله پژوهشی

اثر دو هفته تمرين شنا بر درد نوروپاتی القا شده به روش آسیب مزمن ناشی از فشردگی عصب و
بیان  GAD65در موش های صحرايی نر بالغ
6

بابک فرزاد ،1حمید رجبی ،*2سید بهنام الدين جامعی ،1،3رضا قراخانلو ،4پريسا حیات ،5فريناز نصیرینژاد ،6سیما دامنی
 -1مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 -2دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 -3گروه علوم پایه ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 -4گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -5مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 -6گروه فیزیولوژي ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1394/09/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1395/02/21 :

چکیده
زمینه و هدف :مکانیسمهاي نامشخصی در درد نوروپاتی درگیر میباشند .به نظر میرسد از بین روشهاي غیردارویی ،فعالیت بدنی موجب بهبود درد
نوروپاتی گردد ،ولی دالیل احتمالی اثر فعالیت ورزشی منظم بر درد نوروپاتی مشخص نیست؛ بنابراین در پژوهش حاضر اثر  2هفته تمرین شنا بر بیان آنزیم
 GAD65و گیرنده  P2X3در مدل آسیب مزمن ناشی از فشردگی عصب ( )CCIعصب سیاتیک موردبررسی قرار گرفت.
القاي نوروپاتی با مدل  CCIبدون تمرین شنا ()CCI؛  )3گروه سالم با تمرین شنا ()ST2؛  )4گروه کنترل سالم بدون تمرین شنا ( )Controlو  )5گروه شم
جراحی  .)ShamCCI( CCIگروههاي  CCIST2و  CCIمتحمل آسیب عصبی محیطی شدند .پروتکل تمرینی شنا شامل  2هفته ( 5روز در هفته به مدت 30
تا  60دقیقه) بود .بیان  GAD65و  P2X3بهوسیلهي تکنیک وسترن بالتینگ موردسنجش قرار گرفت.
نتايج :جراحی  CCIموجب کاهش معنادار آنزیم  GAD65گردید که  2هفته تمرین شنا موجب افزایش معنادار آن به نسبت گروه  CCIو  Sham CCIشد
( ،)P≥0/001ولی میزان بیان گیرندهي  P2X3در نخاع ناحیه کمري موشهاي صحرایی در گروه هاي پژوهش تفاوت معناداري باهم نداشتند (.)P<0/05
نتیجهگیری :مجموع یافته هاي پژوهش حاضر نشان داد انجام تمرینات شنا احتماالً بهواسطهي حفظ نورونهاي مهاري و به دنبال آن آنزیم  GAD65که
موجب تبدیل میانجی عصبی تحریکی گلوتامات به میانجی عصبی مهاري گابا میگردد موجب بهبود درد نوروپاتی میشود.
کلمات کلیدی :درد نوروپاتی ،تمرین شنا ،GAD65 ،گیرنده

P2X3
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بیشتر بیماران مبتال به درد نوروپاتی به دلیل پیچیدگی و
مکانیسمهاي نامشخص درگیر در درد نوروپاتی و همچنین
محدودیت داروهاي تجویزي به دلیل اثرات مضر و ناخواستهي
آنها ،ناراضی بوده و خیلی از آنها نسبت به داروهاي موجود
فعلی مقاوم میباشند ( .)1مکانیسمهاي متعددي براي ایجاد درد
نوروپاتیک مطرحشده است که از بین آنها میتوان به فعال شدن
گیرندههاي  ،NMDAافزایش سطح گلوتامات ،نیتریک اکساید و
افزایش بیشازحد گونههاي واکنشدهندهي اکسیژن ( )ROSو

ایجاد استرس اکسیداتیو اشاره نمود ( .)3 ،2انتقال درد توسط
نورونهاي گانگلیون ریشه خلفی و نخاع انجام میگیرد و چندین
گیرندهي پورینرژیک (گیرندههاي  )P2X1-7در این نواحی بیان
میشوند ( .)4کاربرد الیگونوکلئوتیدهاي ضد گیرندههاي ،P2X3
تداخل  ،RNAتکنولوژي حذف ژن یا آنتاگونیستهاي انتخابی
نشان دادهاند که  ATPو گیرندههاي  P2X3نقش مهمی در
توسعه و حفظ درد نوروپاتی بازي میکنند ( ATP .)5رهاشده از
بافت آسیبدیده بهواسطهي فعالسازي گیرندههاي  P2Xبهویژه
گیرنده  P2X3میتواند انتقال درد را در بیماريهاي با درد
نوروپاتی تنظیم کند ( .)6در حقیقت  ATPمیتواند بر غشاي
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مواد و روشها :چهل سر موش صحرایی بالغ نژاد ویستار به  5گروه تقسیم شدند )1 :گروه القاي نوروپاتی با مدل  CCIو تمرین شنا ()CCIST2؛  )2گروه
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از بین رفتن اثر مهاري آنها شده و درنتیجه منجر به
هایپرآلجیزیا و آلودینیا میشود ( Lorenzo .)16و همکاران
( )2014واکنش ایمنی  GAD65را در شاخ خلفی سطحی نخاع
در مدل آسیب مزمن ناشی از فشردگی عصب ) (CCIعصب
سیاتیک در موشهاي صحرایی بررسی کردند .چگالی پایانههاي
مهاري  GAD65در المیناي  1و المیناي  2نخاع در پس از CCI
عصب سیاتیک کاهش یافت .بیشترین کاهش پایانههاي
 GAD65در المیناي  2و در حدود  3تا  4هفته پس از آسیب
رخ داد و مقدار جزئی ریکاوري تا روز  56پس از آسیب وجود
داشت .تغییرات زمانی تعداد پایانههاي  GAD65با تغییر آستانه-
ي درد به محرکهاي مکانیکی و حرارتی همبستگی داشت (.)17
از طرف دیگر اثرات مفید فعالیت ورزشی حاکی از تغییر
احساس درد است ( )18و نشان دادهشده که عالئم درد حاد را
در انسانها ( )19و درد نوروپاتی را در جوندگان کاهش میدهد
( .)21 ،20هرچند که کاهش احساس درد بیشتر به پاسخ حاد
فعالیت ورزشی نسبت داده میشود و معمو ًال در کمتر از  1ساعت
از بین میرود ( ،)22 ،18ولی اثرات ماندگار ناشی از تمرینات
ورزشی کمتر مشخص است .مشاهده شده است که دو هفته
تمرین شنا موجب کاهش هایپرآلجیزیاي مکانیکی و حرارتی در
موشهاي صحرایی  CCIشده میگردد ( .)23مطالعهي دیگري
نشان میدهد که تمرین مزمن دویدن میتواند موجب ناراحتی و
کاهش آستانهي درد گردد Cobianchi .و همکاران ()2010
افزایش آلودینیا را با تمرینات مزمن دویدن ( 53روز) مشاهده
کردند ( .)24بنابراین براي بررسی دالیل احتمالی بهبود
هایپرآلجیزیاي مکانیکی و حرارتی ناشی از تمرینات ورزشی،
آنزیم سنتز کننده گابا ( )GAD65و گیرندهي  P2X3در این
پژوهش مورد مطالعه قرار میگیرند.

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع تجربی– مداخلهاي است که نمونههاي
پژوهش را  40سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار  8هفتهاي
با متوسط وزن  200±20گرم تشکیل میدادند .موشها در
قفسهاي استاندارد تحت شرایط کنترلشدهي تاریکی و
روشنایی ( 12ساعت تاریکی و  12ساعت روشنایی) ،دما (22±3
سانتیگراد) و رطوبت (حدود  45درصد) با دسترسی آزاد به آب
و غذا نگهداري میشدند .کلیه مراحل مطالعه با مجوز کمیته
اخالق معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران و بر اساس
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پیشسیناپسی بهواسطهي گیرندههاي  P2X3یا بهواسطهي
گیرندههاي  ،P2Yآزادسازي میانجی تحریکی گلوتامات را رها
کند .گلوتامات در غشاي پسسیناپسی بر روي گیرندههاي
 AMPAو  NMDAاثر میکند که میانجی عصبی تحریکی در
مسیرهاي درد میباشند ( .)7حذف ژنتیکی گیرندههاي P2X3
دریافت درد را در پاسخ به  ATPبه گونهي معناداري کاهش می-
دهد که اشاره به این موضوع دارد که گیرندههاي  P2X3میتوانند
بهعنوان هدفهاي جذاب پژوهشی در درد نوروپاتی موردتوجه
قرار گیرند ( .)8به همین دلیل مهار گیرندههاي  P2X3در تسکین
درد نوروپاتی بهعنوان یک روش مفید موردتوجه است (.)9
برخی از انواع نوروپاتی با اختالل در عملکرد میتوکندري
همراه میباشند که مشخصشده در مرگ برنامهریزيشدهي
سلولی نقش دارند ( .)10مرگ برنامهریزيشدهي سلولی وابسته
به میتوکندري بهوسیلهي شماري از فاکتورها مانند ،ROS
سرامید و نیتریک اکساید فعال میشود ( )11و مشخصشده که
این فاکتورها در پاتوفیزیولوژي درد نوروپاتی نقش دارند .این
عوامل موجب رهایی سیتوکروم  Cاز میتوکندري و به دنبال آن
تشکیل مجموعهاي از سیتوکروم  ،Cفاکتور فعالیت پروتئاز
آپاپتوزي 1-و کاسپاز 9-میگردد که فعالسازي کاسپازهاي
پاییندست را آغاز میکند ( .)12نشان دادهشده که آسیب عصب
محیطی موجب ایجاد مرگ برنامهریزيشدهي سلولی در شاخ
خلفی نخاع (المیناي  )I–IIIمیشود ( .)13درواقع یکی از
مکانیسمهاي مهم ایجاد درد نوروپاتی پس از آسیب عصبی،
کاهش میانجیهاي عصبی مهاري ناشی از مرگ
برنامهریزيشدهي سلولی در سیستم عصبی است .گابا ()GABA
یکی از مهمترین این میانجیهاي عصبی است که نقش مهمی
در تنظیم درد در شاخ خلفی نخاع دارد ( .)14مطالعات انجامشده
در رابطه با درد نوروپاتی نشان میدهد که پدیده مرگ
برنامهریزيشدهي سلولی نقش مهمی در از بین رفتن نورونهاي
گاباارِژیک پس از آسیب عصبی دارد ( .)13مشاهدهشده است که
به دنبال ایجاد آسیب عصبی ،غلظت این میانجی عصبی در نخاع
بهشدت کاهشیافته و همین امر موجب ارسال پیامهاي تشدید
شدهاي از درد به نواحی باالتر میگردد ( .)15همچنین سایر
مطالعات انجامشده نشان میدهد که همراه با کاهش سطح گابا
به دنبال آسیب عصب محیطی یا طناب نخاعی ،سطح آنزیم
( GADگلوتامات دکربوکسیالز که آنزیم سنتز کننده گابا است)
نیز تغییر میکند .کاهش گابا و آنزیم سنتز کننده آن نیز موجب

تمرین شنا و درد نوروپاتی
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پروتکل اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی انجام گردید .در
پژوهش حاضر نمونهها به روش تصادفی به  5گروه شامل گروه

درمجموع  4آزمون رفتاري براي هر حیوان صورت گرفته است.
از آزمون استون براي آلودینیاي سرمایی ،از فیالمنتهاي فون-
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القاي نوروپاتی با مدل  CCIو تمرین شنا ()CCIST2؛ گروه
نوروپاتی با مدل  CCIبدون تمرین شنا ()CCI؛ گروه سالم با
تمرین شنا ()ST2؛ گروه کنترل سالم بدون تمرین شنا
( )Controlو گروه شم جراحی  )ShamCCI( CCIتقسیم
گردیدند.
پس از سه روز تطبیق با شرایط محیطی از کلیه نمونهها
آزمونهاي رفتاري اولیه گرفته شد و بهمنظور یادگیري و آشنایی
با تمرین شنا به مدت  3روز در یک هفته همهي گروهها تمرین
شنا را انجام دادند و پسازآن یک روز استراحت کردند تا جراحی
به روش  CCIبراي القاي درد صورت گیرد .پس از جراحی موش-
ها به مدت  3روز استراحت کردند .سپس آزمونهاي رفتاري پس
از جراحی انجام گرفت و پسازآن به مدت  2هفته تمرینات اصلی
شنا انجام شد و هر هفته آزمون هاي رفتاري تکرار گردید که

فري جهت سنجش آلودینیاي مکانیکی ،از آزمون پالنتار براي
هایپرآلجیزیاي حرارتی و از آزمون رندال -سلیتو براي
هایپرآلجیزیاي مکانیکی استفاده گردید.
براي انجام جراحی  CCIحیوانات با تزریق کتامین و زایالزین
به نسبت  8به  1بهصورت تزریق داخل صفاقی بیهوش شده و
پس از تراشیدن موهاي محل جراحی یک برش  2سانتیمتري
در پوست ناحیهي باالي ران پاي چپ ایجادشده و عضالت این
ناحیه کنار زده شد تا عصب سیاتیک پیش از محل سهشاخه
شدن نمایان و از بافتهاي اطراف آن جدا شود .سپس بر اساس
مدل ارائهشده توسط بنت و زاي با استفاده از نخ بخیه کرومیک
گات ،چهار گره شل به فاصلهي یک میلیمتر از یکدیگر پیش از
محل سهشاخه شدن بر روي عصب زده شد بهگونهاي که جریان
خونرسانی به نواحی دیستال عصب مختل نگردد .پس از اتمام،
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هفتهها

تعداد وهلهی شنا

زمان هر وهله (دقیقه)

زمان استراحت

کل زمان تمرين
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همانگونه که در نمودار  1مشاهده میشود بیان  GAD65در
موشهاي گروه  )P=0/002( ST2 ،)P>0/001( CCST2و
موشهاي گروه کنترل ( )P=0/028به نسبت موشهاي CCI
بیشتر بود .همچنین میزان بیان  GAD65در موشهاي گروه
 )P=0/001( CCIST2و  )P=0/004( ST2به نسبت گروه
 ShamCCIبیشتر بود.
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اختالف معنادار نسبت به گروه CCI؛† اختالف معنادار با گروه .Sham CCI

همانگونه که در نمودار  2مشاهده میشود بیان گیرندهي
 P2X3در نخاع ناحیه کمري موشهاي صحرایی در گروههاي
پژوهش تفاوت معناداري باهم ندارند (.)P<0/05

نمودار  -2نسبت بیان گیرنده  P2X3به بتا اکتین در گروه هاي مختلف*.
اختالف معنادار نسبت به گروه CCI؛† اختالف معنادار با گروه .Sham CCI

بحث و نتیجهگیری
مطالعهاي نشان داده است که دو هفته تمرین شنا میتواند
تا حدودي هایپرآلجیزیاي مکانیکی و حرارتی ناشی شده از CCI
عصب سیاتیک را به گونهي معناداري بهبود بخشد ( .)23هرچند
در مورد اثر تمرینات ورزشی بر درد نوروپاتی همه مطالعات
همراستا نمیباشند .مطالعات متناقضی نیز دراینارتباط وجود
دارد که نشان میدهد تمرینات مزمن دویدن درد نوروپاتی را
افزایش میدهد ( Cobianchi .)24و همکاران ( )2010مشاهده
کردند که  24روز پس از  ،CCIتحمل نامتعادل وزن بدن در بین
دو پا و پارامترهاي ردپاي ناهنجار به گونهي فزایندهاي به مقادیر
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عضالت و پوست محل جراحی به تفکیک بخیه زده شد (.)25
موشهاي گروههاي  CCIST2و  ST2به مدت  2هفته 5 ،روز
در هفته در ساعات مشابهی از روز تمرین شنا میکردند (جدول
 .)1پروتکل تمرینی بر مبناي مطالعهي مقدماتی محققین
پژوهش حاضر و بر اساس مطالعات پیشین تهیه و انجام گردید،
بهطوريکه مدتزمان شنا به گونه تدریجی در طول دو هفته
افزایش یافت .تمرینات با زمانهاي تناوبی کوتاه شروع شد و به
گونه تدریجی افزایش پیدا کرد تا حیوان با محرک تمرینی جدید
سازگار گردد و استرس ناشی از تمرینات به گونه تدریجی افزایش
یابد ( .)26 ،20پروتکل تمرینی از نوع هوازي و با شدت متوسط
بود زیرا که مطالعات پیشین ،تمرین به مدت  90دقیقه شنا کردن
پیوسته و یا تناوبی بدون اعمال وزنه بر روي حیوان ( )27و تا 6
درصد وزن بدن اعمال وزنه ( )28را متوسط و هوازي گزارش
کردهاند .همچنین بهمنظور مطالعه تغییرات میزان بیان پروتئین
 GAD65و  ،P2X3نمونههاي سگمنت نخاعی  L4تا  L6از همهي
گروهها توسط تکنیک وسترن بالتینگ مورد آزمایش قرار گرفت.
ایمونوبالتینگ یا وسترن بالتینگ روشی دومرحلهاي است که
طی آن ابتدا باندهاي پروتئینی جداشده بهوسیلهي الکتروفورز از
روي ژل  SDS-PAGEبه غشاي دیگري که غالب ًا از جنس
نیتروسلولز است انتقال مییابند و در مرحله دوم
توسط آنتیبادي اختصاصی ،پروتئین موردنظر شناسایی می-
شود.
تجزیه و تحلیلهاي آماري با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام
شد .تمام یافتهها با میانگین  ±انحراف استاندارد گزارششده
است .آزمون کولموگروف اسمیرنوف براي بررسی طبیعی بودن
توزیع داده استفاده گردید که در صورت طبیعی بودن از آزمون-
هاي پارامتریک استفاده شد .تفاوت بین گروهها با آزمون تحلیل
واریانس یکطرفه بررسی شدند و از آزمون تعقیبی شفه و
بنفرونی براي مقایسهي گروهها استفاده گردید .سطح آلفا براي
معناداري  0/05در نظر گرفته شد.
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پژوهش حاضر بیان پروتئین  GAD65در هر دو گروه  CCIو
 ShamCCIکاهش یافت و  2هفته تمرین شنا به گونه معناداري
بیان  GAD65را به نسبت گروه  CCIو  ShamCCIافزایش داد.
در مطالعهاي در مدل درد نوروپاتی القاشده با لیگاتوربندي
اعصاب  L5و  L6نخاعی ،کاهش بیان  GAD65و غلظت گابا در
نخاع موشهاي صحرایی نیز گزارششده است ( .)34همچنین
کاهش  GAD65در نخاع موشهاي صحرایی داراي درد نوروپاتی
با مدل  SNIنشان دادهشده است ( .)35نورونهاي واسط مهاري
یک جز مهم مدار شاخ خلفی هستند .جایی که این نورونها
گیرندههاي درد نخاعی را تنظیم میکنند .در حال حاضر شواهد
قابلتوجهی وجود دارد که نشان میدهند کاهش مهار در شاخ
خلفی نخاع در درد نوروپاتی نقش دارد .کاهش این نورونهاي
مهاري پس از آسیب عصبی یکی از سازوکارهایی است که براي
توجیح کاهش مهار پیشنهاد میشود .نشان دادهشده است که
تنها  3روز پس از  CCIعصب سیاتیک تعداد سلولهاي داراي
واکنش ایمنی گابا و گلوتامات دکربوکسیالز در هر دو سمت
کاهش مییابد .یک هفته پس از  CCIتعداد سلولهاي داراي
واکنش ایمنی گابا در هر دو سمت به کاهش خود ادامه میدهند.
سپس تعداد سلولهاي داراي واکنش ایمنی گلوتامات
دکربوکسیالز در هر دو سمت آسیب افزایش مییابد و تا هفته
هشتم این افزایش ادامه دارد ( .)36همچنین  Lorenzoو
همکاران ( )2014واکنش ایمنی  GAD65را در شاخ خلفی
سطحی نخاع در مدل  CCIعصب سیاتیک را در موشهاي
صحرایی بررسی کردند .چگالی پایانههاي مهاري  GAD65در
المیناي  1و المیناي  2نخاع پس از  CCIعصب سیاتیک کاهش
یافت .بیشترین کاهش پایانههاي  GAD65در المیناي  2و در
حدود  3تا  4هفته پس از آسیب رخ داد و مقدار جزئی ریکاوري
تا روز  56پس از آسیب وجود داشت .تغییرات زمانی تعداد پایانه-
هاي  GAD65با تغییر آستانهي درد به محرکهاي مکانیکی و
حرارتی همبستگی داشت .بنابراین آسیب عصبی احتماالً موجب
کاهش موقتی پایانههایی میشود که داراي واکنش ایمنی
 GAD65میباشند ( .)17هرچند یک آنالیز کمی استرئولوژیک
از نسبت نورونها در المینا  2 ،1و  3شاخ خلفی نخاع موشهاي
صحرایی نشان داد که واکنش ایمنی گابا و یا گالیسین دو هفته
پس از  CCIهیچگونه کاهش نورونهاي واسط مهاري را نشان
نمیدهد که پیشنهاد میکند سنتز گابا تحت این شرایط تنظیم
کاهشی شده است و اینکه کاهش نورونهاي گاباارِژیک مسئول
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طبیعی نزدیک شد .در موشهاي خانگی با  4روز تمرین بر روي
نوارگردان افزایش بیان ویژگیهاي بازسازي عصب مشاهده شد.
درحالیکه تمرینات طوالنیمدت ( 53روز) آلودینیا ،تحمل وزن
و پارامترهاي ردپا را بدتر کرد ( .)24همچنین گزارششده است
که تمرین ورزشی موجب بهبود آلودینیاي ناشی از آسیب نخاعی
و به حالت برگرداندن حس طبیعی پس از لهشدگی نخاعی در
هفتهي هفتم تمرینات در موشهاي صحرایی میشود ( .)29در
پژوهش حاضر از تمرینات شناي هوازي استفاده گردید که شدت
آن در حد متوسط بود و مدت شنا به گونهي تدریجی در طول 2
هفته افزایش یافت ( 30تا  60دقیقه در هر جلسه) و همچنین با
تناوبهاي استراحت ( 5دقیقه بین وهلهها) همراه بود که
مشاهدات عینی از خو گرفتن حیوانها به مدت تمرین را نشان
دادند.
جراحی  CCIموجب کاهش معنادار آنزیم  GAD65گردید
درصورتیکه  2هفته تمرین شنا موجب افزایش معنادار آن شد.
در مدل  CCIعصب سیاتیک در موش صحرایی ،مقادیر گلوتامات
و آسپارتات در طرف موافق آسیب عصب در شاخ خلفی نخاع در
روز  7 ،4و  14پس از آسیب عصبی افزایش مییابد (.)30
بهعالوه در شاخ خلفی نخاع موشهاي صحرایی داراي
هایپرآلجیزیا (با لیگاتوربندي عصب سیاتیک) ،سطوح خارج
سلولی گلوتامات و آسپارتات بیشتر از دو برابر بود که بهوسیلهي
میکرودیالیز اندازهگیري شد ( .)31آنزیم گلوتامات دکربوکسیالز
( )GADدر پایانههاي عصبی قرار دارد و گابا (میانجی عصبی
مهاري) را براي انتقال عصبی از گلوتامات (میانجی عصبی
تحریکی) سنتز میکند و بنابراین تنها در پایانههاي عصبی و
سیناپسها ضروري است GAD65 .هنگامی نیاز میباشد که مهار
سیناپسی بیشتر است ( .)32گابا انتقال پیامهاي درد را از
فیبرهاي آوران اولیه به سیستم عصبی مرکزي مهار میکند .در
مطالعهاي بر روي مدلهاي ناک داون  ،GAD65کاهش معناداري
در تأخیر در برداشتن پا در تست صفحهي داغ مشاهده شد.
تزریق درون صفاقی مهارکننده انتقالدهنده 1-گابا (این آنزیم
گابا را از شکاف سیناپسی حذف میکند) به شیوهي وابسته به
دوز تأخیر در تست صفحه داغ را افزایش میدهد که نشان می-
دهد گابا در درد حرارتی حاد نقش دارد ( .)33آسیب عصب
سیاتیک موجب کاهش زودگذر واکنش ایمنی  GAD65در
پایانهها در شاخ خلفی نخاع میشود و این کاهش GAD65
گسترش و بدتر شدن رفتارهاي درد را به همراه دارد ( .)17در
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این پژوهش با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فنآوري
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( )Celecoxibبه گونهي معناداري مهار میشود .این یافتهها نشان
میدهد که تنظیم افزایشی  COX/PGE2پس از آسیب عصبی
نقش مهمی در درد نوروپاتی دارد و در بیان گیرندههاي P2X3
در گانگلیون ریشه خلفی موشهاي صحرایی  CCIشده درگیر
است ( .)5همچنین  Liو همکاران ( )2013پیشنهاد کردهاند که
لپتین برونزا میتواند درد نوروپاتی مزمن ناشی از  CCIرا کم
کند و این اثر لپتین بهواسطهي کاهش بیان  IL-6و  TNF-αو
گیرندههاي  P2X2و  P2X3در گانگلیون ریشه خلفی موشهاي
صحرایی  CCIشده میانجیگیري میشود ( )41که حاکی از
کاهش همزمان فاکتورهاي التهابی و گیرندههاي  P2X3دارد.
بنابراین فرض دیگري که میشود بیان کرد این است که تمرینات
شناي بکار گرفتهشده در پژوهش حاضر نتوانسته است از التهاب
بافتی بکاهد که درنهایت موجب کاهش گیرندههاي  P2X3شود.
هرچند این احتمال هم ضعیف است زیرا که بیان پروتئین P2X3
گروه متحمل  CCIبیشتر از گروه کنترل نبوده که تمرینات شنا
بتواند آن را کاهش دهد .بنابراین شاید زمانبندي تغییرات ناشی
از  CCIعصب سیاتیک در اثرگذاري تمرینات شنا در این موارد
مهم باشد .در پژوهشی 14 ،روز پس از لیگاتور بندي عصب
نخاعی ،کاهش کلی در واکنش ایمنی  P2X3در گانگلیون ریشه
خلفی وجود داشت .در این پژوهش مشاهده شد که کاهش در
بیان گیرندههاي  P2X3در نورونهاي با قطر کوچک وجود دارد،
ولی تغییري در بیان این گیرندهها در نورونهاي بزرگتر
گانگلیونهاي ریشه خلفی  L5و  L6به وجود نمیآید (.)40
سازوکار عصبی درگیر به هر گونهاي که باشد ،یافتههاي
پژوهش اخیر ما آشکارا نشان داد که  2هفته تمرین شنا با شدت
متوسط موجب کاهش هایپرآلجیزیاي القاي شده بهوسیلهي
 CCIعصب سیاتیک میگردد و این بهبود احتماالً به دلیل کاهش
مرگ برنامهریزيشدهي نورونهاي مهاري و به دنبال آن افزایش
آنزیم سنتز کننده گابا یعنی  GAD65است .درمجموع انجام
فعالیت ورزشی مناسب بر نشانههاي درد اثر میگذارد و باید
بهعنوان درمان مهم توانبخشی در تقویت اثرات داروهاي ضد
درد موردتوجه قرار گیرد.
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کاهش واکنش ایمنی گابا نمیباشند ( .)37نتایج پژوهش حاضر
هم این موضوع را تائید میکند که  CCIعصب سیاتیک آنزیم
 GAD65را کاهش میدهد و کاهش  GAD65احتماالً مسئول
کاهش گابا است .هرچند که بیان گابا در پژوهش حاضر بررسی
نگردید ،ولی انتظار میرود که با کاهش  ،GAD65گابا نیز کاهش
یابد .تا پیشازاین ،مطالعهاي اثر تمرینات ورزشی را بر بیان
پروتئین  GAD65در مدلهاي درد نوروپاتی بررسی نکرده بود.
ازاینرو پژوهش حاضر نشان داد که تمرین هوازي شنا میتواند
موجب افزایش بیان پروتئین  GAD65در موشهاي صحرایی
 CCIشده گردد.
بهعالوه پژوهشهاي پیشین نشان دادهاند که سیستم پیام-
رسانی  P2Xبا برخی میانجیهاي درد ازجمله گلوتامات ( ،)7گابا
( )38و ماده  )39( Pدر سطوح نخاع و گانگلیون ریشه خلفی
مرتبط است .حذف ژنتیکی گیرندههاي  P2X3دریافت درد را در
پاسخ به  ATPبه گونهي معناداري کاهش میدهد ( .)8در
پژوهش حاضر بیان پروتئین  P2X3در روز  17پس از  CCIعصب
سیاتیک با مقادیر گروه کنترل تفاوت معناداري نمیکرد که شاید
نشانگر این باشد که  17روز پس از  CCIتنظیم افزایشیافتهي
گیرندهي  P2X3به سطح نرمال میرسد ( .)5افزایش بیان
گیرندههاي  P2X3در گانگلیون ریشه خلفی در روز  14پس از
 CCIمشاهدهشده است .ولی  15روز پس از لیگاتور بندي عصب
نخاعی ،کاهش کلی در واکنش ایمنی  P2X3در گانگلیون ریشه
خلفی وجود داشت ( .)40بنابراین این احتمال وجود دارد که از
روز  14تا  ،17کاهش در بیان گیرندههاي  P2X3وجود داشته
باشد .ضمن اینکه تمرینات شنا نیز نتوانستند موجب کاهش
بیان گیرندههاي  P2X3شوند و در روز  17پس از  CCIعصب
سیاتیک اختالف معناداري بین هیچیک از گروهها مشاهده نشد.
بنابراین شاید یکی از نقطه ضعفهاي پژوهش حاضر این است
که اگر در روز  14پس از  CCIعصب سیاتیک موشها قربانی
میشدند ،تغییرات معنادار میبود Wang .و همکاران ()2010
مشاهده کردند که پروستاگالندین  )PGE2( E2میتواند جریان-
هاي  ATPرا افزایش دهد و با هایپرآلجیزیا و آلودینیاي
میانجیگیري شده با گیرندههاي  P2X3مرتبط باشد ()5؛ بنابراین
احتماالً یکی از دالیل افزایش گیرندههاي  P2X3التهاب است؛
زیرا مشاهده شد که افزایش گیرندههاي  P2X3در گانگلیون ریشه
خلفی موشهاي صحرایی  CCIشده ،با تزریق مهارکننده
غیرانتخابی  )Ibuprofen( COXو مهارکننده انتخابی COX-2
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Abstract
Background & Objective: Unknown mechanisms are involved in neuropathic pain. Among the nonpharmacological treatments, it seems that physical activity improves neuropathic pain. However, the
possible reasons for the effectiveness of regular physical activity on neuropathic pain are unknown.
Therefore, the present study was performed to determine the effects of two-week swimming training on
the expression of GAD65 enzyme and P2X3 receptor in Chronic Constriction Injury (CCI) of the sciatic
nerve.
Materials & Methods: 40Wistar adult rats were divided into five groups randomly: 1) CCI neuropathic
pain with swimming training (CCIST2); 2) CCI neuropathic pain without swimming training (CCI); 3) No
CCI neuropathic pain with swimming training (ST2); No CCI neuropathic pain without swimming
training (control group); 5) CCI sham surgery (Sham CCI). CCI and CCIST2 groups underwent peripheral
nerve injury by four loose ligatures around sciatic nerve. Swimming program included two weeks with
five sessions per week, and 30-60 min per session. The protein expressions of GAD65 enzyme and P2X3
receptor were evaluated by western blotting technique.
Results: CCI surgery decreased the expression of GAD65, but two weeks swimming training increased
expression of GAD65 comparing to CCI and Sham CCI groups (P≤0.001), but P2X 3 receptor expression
were not significantly different among groups in lumbar segment of rats (P>0.05).
Conclusion: Totally, our findings showed that two-week swimming training improves neuropathic pain
possibly through maintenance of inhibitory neurons and subsequently increased GAD65, which converts
glutamate excitatory neurotransmitter to GABA inhibitory neurotransmitter.
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