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فيزيولوژي ورزشي

اثر هشت هفته تمرین هوازی پس از پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان بر
سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و دوپامین جسم مخطط موشهای مدل
پارکینسون
سیدعبداله هاشمورزی ،1علی حیدریانپور ،2ضیا فالح محمدی،3
محسن پورقاسم
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 .1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان ،همدان ،ایران
*
 .2دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان ،همدان ،ایران
 .3دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران ،مازندران ،ایران
 .4استاد مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بابل
تاريخ دريافت1394/06/23 :

تاريخ پذيرش1394/10/14 :

چکیده
پيوند سلولهاي بنيادي و انجام تمرين ورزشي از جمله راههاي کمک به درمان غيردارويي ميباشد که امروزه براي درمان
بيماري پارکينسون موردتوجه قرار گرفته است .هدف از پژوهش حاضر ،بررسي اثر هشت هفته تمرين هوازي بر فاکتور رشد
اندوتليال عروقي و دوپامين جسم مخطط در موشهاي پارکينسوني ،پس از پيوند سلولهاي بنيادي مغز استخوان بود.
بدينمنظور 35 ،موش صحرايي نر هفت هفتهاي با وزن 300ـ 250گرم بهصورت تصادفي به گروههاي کنترل سالم ،پارکينسوني
کنترل ،سلولدرماني ،تمرين و سلولدرماني  +تمرين تقسيم شدند .براي ايجاد مدل پارکينسوني ،تخريب جسم مخطط با
تزريق پنج ميکروگرم محلول شش -هيدروکسي دوپامين بهصورت استريوتاکسي صورت گرفت و براي تأييد آن از آزمون
چرخشي آپومورفين استفاده شد .عالوهبراين ،بهمنظور جداسازي سلولهاي بنيادي ،از مغز استخوان ران و درشتني موشهاي
صحرايي نر شش تا هشت هفتهاي استفاده شد که پس از کشت ،حدود  105سلول در دو ميکروليتر محيط از طريق کانال به
داخل جسم مخطط گروههاي دريافتکنندۀ سلول تزريق شد .همچنين ،تمرين شامل هشت هفته دويدن روي نوارگردان با
سرعت  15متر بر دقيقه در دو وهلۀ  15دقيقهاي و پنج روز در هفته بود .قابلذکر است که فاکتور رشد اندوتليال عروقي و
دوپامين به روش االيزا اندازهگيري شد .يافتهها نشان ميدهند که مقادير فاکتور رشد اندوتليال عروقي و دوپامين جسم مخطط
در گروه تمرين ،سلول و بهويژه تمرين  +سلول ،افزايش معناداري نسبت به گروه کنترل پارکينسون داشته است (.)P≤ 0.05
بهطورکلي ،نتايج پژوهش حاضر ،اثر مثبت هشت هفته تمرين روي نوارگردان در موشهاي پارکينسوني پيوندشده با سلولهاي
بنيادي مغز استخوان را موردتأييد قرار داد که ميتواند بهعنوان يک روش کمککننده به درمان غيردارويي موردتوجه قرار
گيرد.
واژگان کلیدی :تمرين هوازي ،سلول بنيادي مغز استخوان ،فاکتور رشد اندوتليال عروقي ،دوپامين ،پارکينسون

* نویسندۀ مسئول

Email:Heydarian317@gmail.com
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مقدمه
بیماری پارکینسون )PD( 1یک انحطاط نورونی پیشروندۀ مربوط به مشکالت حرکتی ،احساسی و
شناختی میباشد که حدود  10میلیون نفر در سراسر جهان را تحتتأثیر قرار داده است ( .)1این
بیماری که برای اولینبار در سال ( )1817بهوسیلۀ پارکینسون 2بهعنوان یک سندرم توصیف شد،
یک نوع تخریب پیشروندۀ سیستم عصبی مرکزی است که در اثر ازبینرفتن نورونهای
دوپامینرژیک بخش متراکم جسم سیاه و بهدنبال آن ،کاهش دوپامین )DA( 3در جسم مخطط
ایجاد میشود ( .)2،3عالئم این بیماری کندی حرکت ،سفتی و سختی عضالت ،لرزش ،اختالل
تعادل و کاهش پیشرونده در عملکرد میباشد که بهطور عمده ،در افراد باالی  50سال بروز می-
نماید و یکی از علل شایع ناتوانی در سالمندان میباشد (.)4
اگرچه ،ازدستدادن نورونها در این بیماری باعث ایجاد اختالالت حرکتی و شناختی میشود ،اما
شروع اختالالت حرکتی تا زمانی که حدود  80درصد از پایانههای دوپامین جسم مخطط از بین
برود ،چندان آشکار نمیباشد ( .)5دوپامین نوعی پیامرسان عصبی از نوع کاتکوالمین است که پیام
عصبی را از مغز میانی به جسم مخطط انتقال میدهد .انتقال این پیامها باعث ایجاد تعادل در
حرکات بدن میشود .هنگامیکه سلولهای ترشحکنندۀ دوپامین در مغز میانی از بین میروند ،سایر
مراکز کنترلکنندۀ حرکات بدن نیز نامنظم میگردند و درنتیجه ،عدم ترشح دوپامین باعث
بهوجودآمدن عالئم پارکینسون میشود .اگرچه داروهایی وجود دارند که میتوانند از پیشرفت عالئم
این بیماری تا یک دهه جلوگیری نمایند ،اما هیچ درمانی نتوانسته است بهطور قابلتوجهی مانع از
پیشرفت این بیماری و یا معکوسکردن آسیبهای بهوجودآمده شود ( .)1از جمله راههای درمانی
غیردارویی که امروزه برای درمان بیماری پارکینسون ،بهویژه در نمونههای حیوانی موردپژوهش قرار
گرفته است ،انجام تمرینات ورزشی و پیوند سلولهای بنیادی میباشد (.)1،3،6
شواهد فراوانی وجود دارد که نشان میدهد فعالیت بدنی میتواند فرایند سالمندی را به تأخیر
اندازد ،از وقوع بیماریهای مزمن نظیر آلزایمر و پارکینسون جلوگیری نماید و سالمتی را ارتقا دهد.
در سالهای اخیر ،نشان داده شده است که تمرین بدنی از طریق افزایش عوامل نوروتروفیک،
آنژیوژنز و بهدنبال آن افزایش سلولهای دوپامینرژیک ،سبب محافظت از جسم سیاه درمقابل آسیب
ناشی از التهاب میشود ( .)7،8،9زیگموند 4و همکاران ( )2014گزارش کردهاند که ورزش میتواند
سرعت التیام جسم سیاه و مخطط را افزایش داده و انتقال عصبی دوپامینرژیک در سیستم جسم
1. Parkinson’s Disease
2. Parkinson
3. Dopamine
4. Zigmond
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سیاه ـ مخطط را تغییر دهد ( .)1اثر ورزش و سازگاریهای آن با انجام مطالعات آزمایشگاهی در
مدلهای حیوانی بهتر بررسی میشود .در پژوهشی که بهمنظور بررسی اثر  12هفته تمرین اختیاری
روی چرخ دوار انجام گردید نشان داده شد که پس از این تمرینات ،سطوح دوپامین جسم مخطط
افزایش یافته است ( .)9،10الجراح 1و همکاران ( )2013نیز بیان کردند که ورزش و عملکرد بدنی،
کیفیت وابسته به سالمت زندگی ،قدرت ،تعادل و سرعت گامبرداشتن بیماران پارکینسونی را بهبود
میبخشد ( .)11همچنین ،گزارش شده است که ورزش با افزایش فاکتور رشد عروقی اندوتلیال2
( )VEGFکه مهمترین فاکتور درگیر در فرایند آنژیوژنز میباشد و بهدنبال آن افزایش نرونزایی و
آنژیوژنز ،میتواند آثار حفاظتی عصبی را اعمال نماید ( .)12مطالعات نشان دادهاند که در بیماری
پارکینسون VEGF ،از طریق افزایش سلولهای دوپامینرژیک ممکن است بهطور قابلتوجهی سبب
محافظت از سلولهای عصبی شود؛ بنابراین ،افزایش سطوح  VEGFدر مناطقی از مغز که در اثر
بیماری پارکینسون بیشتر تحتتأثیر قرار میگیرند ،یک اثر درمانی بالقوه دارد ( .)11دراینراستا،
یاسوهارا 3و همکاران ( )2007گزارش کردهاند که  VEGFحتی ممکن است نقش مهمی را در تولید
سلولهای عصبی ایفا کند (.)13
یکی از جدیدترین روش های درمانی که امروزه جهت درمان بیماری پارکینسون بر روی نمونههای
حیوانی موردبررسی قرار گرفته است ،استفاده از سلولهای بنیادی رویانی میباشد؛ زیرا ،این سلولها
از قدرت خودتکثیری باالیی برخوردار میباشند ،اما مشاهده شده است که کاربرد آنها درزمینۀ
درمان میتواند در برخی موارد باعث ایجاد تومور شود؛ لذا ،استفاده از سلولهای بنیادی مغز
استخوان در درمان این بیماری بیشتر موردتوجه قرار گرفته است؛ زیرا ،بهراحتی دردسترس بوده و
از قدرت خودتکثیری و تمایز به سلولهای دیگر از جمله سلولهای عصبی برخوردار است و بهنظر
میرسد که دارای قابلیت تبدیلشدن به سلولهای دوپامینرژیک میباشد ( .)3،14در سالهای اخیر،
مطالعات متعددی پیشنهاد کردهاند که استفاده از سلولهای بنیادی میتواند منفعتهای درمانی در
آسیبهای مغزی و ایسکمی مغزی داشته باشد ( .)15دراینراستا ،کاپیتلی 4و همکاران ()2014
اذعان داشتهاند که میتوان از سلولهای بنیادی بهمنظور جایگزینی سلولهای عصبی مرده ،بازسازی

1. Al-Jarrah
)2. Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF
3. Yasuhara
4. Capitelli
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انتقالدهندههای عصبی و جریانهای عصبی و نیز فراهمکردن آثار نروتروفیک برای سلولهای
دوپامینرژیک باقیمانده در بیماری پارکینسون استفاده کرد (.)15
عالوهبراین ،در پژوهشی که بهمنظور بررسی رفتاری موشهای پارکینسونی پس از پیوند سلولهای
بنیادی مغز استخوان به جسم مخطط انجام گرفته است ،گزارش شده است که موشهای
پارکینسونی در گروهی که سلولهای استرومایی مغز استخوان دریافت کرده بودند ،نسبت به گروهی
که تنها محیط کشت به جسم مخطط آنها تزریق شده بود ،بهلحاظ رفتاری بهبود یافتهاند ()3؛
بنابراین ،ازآنجایی که سیستم عصبی مرکزی دارای ظرفیت بسیار محدودی برای بازسازی مجدد
نورونهای صدمهدیدۀ خود دارد و نیز با توجه به اینکه سلولهای بنیادی ،سلولهای اولیۀ
غیرتمایزیافته ای هستند که دارای خاصیت خودتکثیری بوده و قابلیت تمایز و تبدیلشدن به انواع
دیگر سلولهای بدن از جمله سلولهای دوپامینرژیک را دارند ( ،)16بهنظر میرسد پیوند این
سلولها میتواند بهعنوان یکی از استراتژیهای درمانی جدید برای درمان بیماریهای نورودژنراتیو از
جمله بیماری پارکینسون موردتوجه قرار گیرد.
با توجه به وجود عوارض جانبی گزارششدۀ ناشی از مصرف دارو جهت کنترل و درمان بیماری
پارکینسون ( )17و ازسویدیگر ،آثار مثبت گزارششده درخصوص انجام تمرینات ورزشی ()11،18
و استفاده از سلولهای بنیادی ( )3،14،19بهطور جداگانه بهمنظور کاهش عالئم این بیماری و نیز
جلوگیری از ایجاد تومور ناشی از پیوند سلول ( ،)20این فرضیه مطرح میشود که انجام تمرین
هوازی پس از پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان میتواند اثر تعاملی مضاعفی بر بهبود و کنترل
بیماری پارکینسون داشته باشد؛ لذا پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا هشت
هفته تمرین هوازی پس از پیوند سلول میتواند اثر معناداری بر سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی
و دوپامین جسم مخطط موشهای مدل پارکینسون داشته باشد و بهعنوان یک راهکار غیردارویی
جدید موردتوجه قرار گیرد یا خیر؟
روش پژوهش
آزمودنیهای پژوهش 35 ،سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با سن هفت هفته و وزن 300ـ250
گرم بودند که از مرکز انستیتو پاستور تهیه شدند .حیوانات پس از انتقال به محیط آزمایشگاه و
بهمنظور سازگاری با محیط جدید ،بهمدت یک هفته و بهصورت گروههای چهارتایی در قفسههای
پلیکربنات شفاف در محیطی با دمای  20تا  24درجۀ سانتیگراد ،رطوبت  45تا  55درصد و
چرخۀ  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی نگهداری شدند و از غذای ساخت شرکت بهپرور،
بهصورت پلت و با دسترسی آزاد استفاده نمودند .آب موردنیاز نیز بهصورت آزادانه و از طریق بطری-
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های ویژه دردسترس آنها قرار داده شد .پس از یک هفته آشنایی با نوارگردان ،حیوانات بهصورت
تصادفی به پنج گروه هفتتایی شامل :کنترل سالم ،کنترل پارکینسون ،پارکینسون ـ سلولدرمانی،
پارکینسون ـ تمرین و پارکینسون ـ سلولدرمانی  +تمرین تقسیم شدند .قابلذکر است که پژوهش
حاضر توسط کمیتۀ اخالق دانشگاه علومپزشکی همدان موردتأیید قرار گرفت.
بهمنظور ایجاد مدل پارکینسونی ،تخریب جسم مخطط موشها بهغیر از گروه کنترل سالم ،با تزریق
محلول شش -هیدروکسی دوپامین ( )6-OHDAبهصورت استریوتاکسی به داخل جسم مخطط
(سمت راست) صورت گرفت .بدین صورت که با استفاده از اطلس واتسون و پاکسینوس ،1مکان
مناسب برای عمل استریوتاکسی با مختصات (قدامی ـ خلفی ( ،)0/5جانبی یک) و (عمقی )1/5
مشخص شد و کانال  27گیج دندانپزشکی داخل جمجمۀ موشها قرار گرفت .سپس ،از طریق این
کانال و با استفاده از سرنگ همیلتون ،مقدار پنج میکروگرم شش هیدروکسی دوپامین (با سرعت هر
میکرولیتر محلول با سالین در مدت  30ثانیه) به هر موش تزریق گردید .پس از پایان تزریق ،فنر
هشت میلیلیتری برای جلوگیری از خروج مایع از کانال مورداستفاده قرار گرفت و موش بهمدت
یک دقیقه ثابت نگه داشته شد .عالوهبراین ،جهت بررسی اثر تزریق شش هیدروکسی دوپامین و
تأیید این موضوع که آیا با تزریق این ماده ،موشها پارکینسونی شدهاند یا خیر ،سه هفته پس از
تزریق (شکل شمارۀ یک) ،از تست چرخشی آپومورفین استفاده گردید (.)9،10
برای تست چرخشی آپومورفین ،ابتدا ،هر موش بهمدت  15دقیقه جهت آشنایی با محیط انجام این
تست ،در یک استوانۀ گرد (با  22سانتیمتر قطر و  26سانتیمتر ارتفاع) قرار گرفت .سپس ،مقدار
 0/5میلیگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن ،هیدروکلراید آپومورفین محلول در سالین بهصورت
زیرجلدی تزریق گردید و موش دوباره در داخل استوانه قرار داده شد .تعداد کل چرخشهای کامل
( 360درجه) انجامشده در جهت موافق و مخالف سمت آسیبدیدۀ جسم مخطط ،طی یک دورۀ 30
دقیقهای با استفاده از نوار ویدئویی ضبط گشت و توسط پژوهشگر شمارش شد .سپس ،تعداد
چرخشهای سمت آسیبدیده از سمت مخالف تفریق گردید (که بیانگر تعداد چرخش خالص به
سمت مخالف میباشد) .شایانذکر است که چرخش بیشتر نشاندهندۀ شدت ضایعه از نظر
ازدستدادن سلولهای دوپامینرژیک است ( .)21،22این تست در پایان پروتکل تمرینی نیز تکرار
گردید.

1. Watson & Paxinos
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برای جداسازی سلولهای بنیادی مغز استخوان ،از موشهای صحرایی نر 8ـ 6هفتهای نژاد ویستار
استفاده شد .پس از بیهوشی کامل ،استخوان ران و درشتنی موشها بهدلیل دارا بودن مغز استخوان
بیشتر خارج گردید .سپس ،مغز استخوان آنها در دور )rpm( 1200به مدت  10دقیقه سانتریفیوژ
گشت و سلولهای جداشده در محیط کشت  α-MEM1حاوی  10 FBSدرصد و آنتیبیوتیک
پنسیلین +استرپتومایسین یک درصد کشت داده شد .پس از سه پاساژ مکرر ،سلولهای بنیادی
مزانشیمی چسبیده به کف فالسک با تریپسین جدا گشت و با دور  1200 rpmبهمدت  10دقیقه سا
نتریفیوژ گردید .سپس ،سلولهای بنیادی مزانشیمال با تکنیک ایمونوسیتوکمیستری با آنتیبادی
CD71و  CD90موردتأیید قرار گرفت .در روز بیست و سوم (شکل شمارۀ یک) ،پس از شستشوی
سلولها با  PBSو پیپتاژکردن در محیط کشت با استفاده از الم نئوبار ،حدود  105سلول در دو
میکرولیتر محیط برای هر موش جدا شد .شایانذکر است که محیط از طریق کانال و با استفاده از
سرنگ همیلتون به داخل جسم مخطط موشهای گروههای سلولدرمانی و سلولدرمانی  +تمرین با
سرعت یک میکرولیتر در دقیقه تزریق گردید ( ،)23اما به گروه کنترل سالم ،تنها محیط کشت به
همین طریق تزریق شد.
یک روز پس از پیوند سلولهای بنیادی به موشهای پارکینسونی (شکل شمارۀ یک) ،برنامۀ تمرین
هوازی با الگوبرداری از پژوهش انجامشده توسط لندرس 2و همکاران ( )2014که شامل دویدن روی
نوارگردان با سرعت  15متر بر دقیقه بهمدت هشت هفته و بهشکل پنج روز در هفته و روزانه دو
وهلۀ  15دقیقهای با حداقل یک ساعت استراحت بین آنها بود ،انجام شد (.)22
پس از پایان پروتکل ،سر موش ها پس از بیهوشی کامل با استفاده از گیوتین مخصوص از بدن جدا
شد و مغز آنها از جمجمه خارج گردید .سپس ،جسم مخطط از سایر بخشهای مغز جدا گشت و
در میکروتیوب مربوطه قرار داده شد .همچنین ،به منظور منجمدکردن بافت ،میکروتیوب در داخل
نیتروژن مایع قرار داده شد و پس از خارجکردن ،بهمنظور اندازهگیری شاخص مورد نظر ،داخل
یخچالی با دمای  -70درجه نگهداری شد .برای اندازهگیری مقادیر  VEGFو  DAجسم مخطط نیز
از کیت مورد نظر ساخت شرکت کازابیو 3چین به روش االیزا استفاده گردید.

1. PAA, Pasching, Austria
2. Landers
3. Cusabio
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جراحي و تزريق  -6هيدروکسي دوپامين

تست چرخشي براي تأييد

پيوند سلول بنيادي

هشت هفته تمرين
تست چرخشي
وکشتار

شکل 1ـ نماي شماتيک مراحل انجام پژوهش

پس از تأیید طبیعیبودن توزیع دادهها توسط آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف ،از آزمونهای
پارامتریک استفاده گردید .برای بررسی تفاوتهای موجود بین گروههای تجربی و کنترل نیز آزمون
آنالیز واریانس دوطرفه مورداستفاده قرار گرفت (درصورت مشاهدۀ اختالف معنادار ،آزمون تعقیبی
توکی بهکار میرفت) .قابلذکر است که سطح معناداری تمامی آزمونها ( )P≤0.05در نظر گرفته
شد.
نتایج
جدول شمارۀ یک ،میانگین و انحراف استاندارد شاخصهای اندازهگیریشده در پنج گروه
موردمطالعه پس از پیوند سلولهای بنیادی و هشت هفته تمرین هوازی را نشان میدهد .یافتهها
بیانگر این است که بین تعداد چرخشهای مشاهدهشده در پنج گروه ،اختالف معناداری وجود دارد
( .)P≥0.05نتایج آزمون تعقیبی توکی نیز حاکی از وجود اختالف معنادار بین گروههای تجربی
پارکینسونی (سلولدرمانی ،تمرین و سلولدرمانی  +تمرین) با گروه کنترل سالم و پارکینسون می-
باشد .درواقع ،پیوند سلول بنیادی ،انجام هشت هفته تمرین و بهخصوص ترکیب سلولدرمانی +
تمرین ،سبب کاهش معنادار تعداد چرخش موشها پس از تزریق آپومورفین شده است که داللت بر

بهبود رفتاری موشهای پارکینسونی دارد .ازسویدیگر ،مقادیر  VEGFو  DAجسم مخطط نیز در
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گروههای سلولدرمانی ،تمرین و بهویژه سلول درمانی  +تمرین ،درمقایسه با گروه کنترل پارکینسون
افزایش معناداری یافته است (.)P≥0.05
جدول 1ـ نتايج آزمون تست چرخشي آپومورفين و مقادير  VEGFو  DAجسم مخطط گروههاي
موردمطالعه در پايان پروتکل (ميانگين  ±انحراف استاندارد)
گروه

تعداد

کنترل سالم
کنترل پارکینسونی
سلولدرمانی
تمرین
سلولدرمانی  +تمرین

7
7
7
7
7

تست چرخشي آپومورفين

VEGF

DA

(تعداد چرخش)

(پيکوگرم در ميلي ليتر)

(نانوگرم در ميلي ليتر)

9/57 ± 3/5
*216/14 ± 27/9
186/85 ± 7/08*
170/14 ± 11/05*
149/00 ± 21/8*

10/25 ± 2/38
7/95 ± 1/82
24/20 ± 2/30*
27/13 ± 2/76*
48/67 ± 9/52 *

1/58 ± 0/24
*0/64 ± 0/09
2/59 ± 0/71*
2/25 ± 0/41
2/69 ± 0/74* 

(*) :نشانۀ اختالف معنادار نسبت به گروه کنترل سالم

( :)نشانۀ اختالف معنادار نسبت به گروه کنترل پارکینسون

بحث و نتیجهگیری
با توجه به آثار مثبت گزارششده درزمینۀ اثر ورزش و پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان
بهمنظور کنترل و درمان پارکینسون در برخی از مطالعات ( ،)3،24-26پژوهش حاضر با این فرضیه
که شاید هشت هفته تمرین هوازی پس از پیوند سلول بنیادی مغز استخوان بتواند آثار درمانی
مضاعفی در بیماری پارکینسون داشته باشد ،در نمونههای حیوانی انجام گردید .نتایج تست
چرخشی آپومورفین نشان داد که تعداد چرخش انجامشده در گروههای سلول ،تمرین و بهویژه
سلول  +تمرین نسبت به گروه کنترل پارکینسون کاهش معناداری یافته است .همچنین ،مقادیر
اندازهگیریشدۀ  VEGFو  DAجسم مخطط نیز حاکی از افزایش معنادار این دو شاخص در گروه-
های تجربی در مقایسه با گروه کنترل پارکینسون بود که این افزایش در گروه سلول  +تمرین از دو
گروه تجربی دیگر باالتر بود .با مقایسۀ این سه گروه تجربی میتوان دریافت که اثربخشی پیوند
سلول بنیادی و بهدنبال آن انجام تمرین ،بیشتر از اعمال هریک از این متغیرها بهطور جداگانه است
که با مقایسۀ دو گروه سلول و تمرین ،نقش تمرین در کسب چنین نتیجهای بسیار بااهمیتتر می-
باشد.
درخصوص پیوند سلولهای بنیادی در درمان و کنترل بیماری پارکینسون ،کاشانی و همکاران
( )2013در بررسی رفتاری موشهای پارکینسونی پس از پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان به
جسم مخطط دریافتند که موشهای پارکینسونی که سلول دریافت کرده بودند نسبت به گروهی که
فقط محیط کشت به جسم مخطط آنها تزریق شده بود ،کاهش معنادارتری را در تست چرخشی
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نشان میدهند ( )3که با نتایج پژوهش حاضر همسو میباشد .این پژوهشگران اذعان داشتهاند که
احتماالً ،سلولهای بنیادی تزریقشده در محل ضایعه ،تحتتأثیر محیط اطراف آنها ،فاکتورهای
رشد از جمله  BDNF1و  NGF2و نیز سایتوکین ها را ترشح میکند که با مکانیسمهای اتوکرین و یا
پاراکرین بر خود و سلولهای میزبان اثر میگذارد و نهتنها میزان بقا و تمایز سلولی را افزایش می-
دهد ،بلکه منجر به عصبدهی مجدد و برقراری ارتباط عصبی نیز میشود (.)3
مبانی نظری بیان میکنند که فاکتورهای نوروتروفیک ترشحشده از سلولهای بنیادی پیوندی باعث
میشوند که یا خود این سلولها به سلولهای عصبی تمایز یابند و جایگزین سلولهای آسیبدیده
شوند و یا سلولهای اطراف تحتتأثیر این فاکتورها به سلولهای عصبی تمایز یابند ()27،28؛
بنابراین ،این موضوع می تواند یکی از دالیل احتمالی کسب بهبودی در پژوهش حاضر باشد .در تأیید
این موضوع ،توماس 3و همکاران ( )2011طی پژوهشی که درزمینۀ پیوند سلول بنیادی در بیماران
پارکینسونی انجام دادند بیان کردند که سلولهای بنیادی مغز استخوان ،منبع ایدهآلی از سلولها
هستند که قابلیت تبدیلشدن به سلولهای دوپامینرژیک را دارند (که کاربرد آن بهلحاظ اخالقی
قابل قبول بوده و نیز به آسانی استخراج و پیوند زده میشوند) .آنها نیز در توافق با پژوهش حاضر،
افزایش سطوح  DAجسم مخطط را پس از پیوند سلولهای بنیادی گزارش کردهاند ( .)29وال 4و
همکاران ( )2008نیز در یک مقالۀ مروری اذعان داشتند که انواع مختلفی از سلولهای بنیادی و
مکانیسمهای مربوطه وجود دارد که بهوسیلۀ آنها میتوان بازسازی و یا فعالکردن عوامل رشدی
مختلف با استفاده از سلولهای بنیادی در بافت یا دستگاه مربوطه را تحریک کرد (.)27
در خصوص ارتباط تمرین با سلول بنیادی ،برخی از نشریات علمی شواهدی را ارائه نمودهاند که بیان
میکنند تمرین و فعالیت جسمانی سبب بهفعالیتدرآوردن ،تحرک و تمایز سلولهای بنیادی
مختلف و تبدیل آنها به سلولهای دوپامینرژیک میشوند ( .)27نقش مثبت تمرین و پیوند سلول
بنیادی بهطور جداگانه در برخی از مطالعات گزارش شده است ،اما پژوهشگران (در پژوهش حاضر)
به پژوهشی که اثر تعاملی تمرین را پس از پیوند سلول بنیادی در موشهای پارکینسونی
موردبررسی قرار داده باشد دست نیافتند .دراینراستا ،الجراح و همکاران ( )2010اثر تمرین
استقامتی بر میزان آنژیوژنز در مغز موشهای پارکینسونی را موردبرررسی قرار دادند .در این

1. Brain-Derived Neurotrophic Factor
2. Nerve Growth Factor
3. Thomas
4. Wahl
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پژوهش ،گروههای تمرینی با سرعت  18متر در دقیقه و شیب صفر درجه بر روی تردمیل بهمدت
 40دقیقه در روز ،پنج روز در هفته و برای چهار هفته به تمرین پرداختند .آنها دریافتند که چهار
هفته تمرین بهطور معناداری مقادیر  VEGFو بهدنبال آن ،آنژیوژنز را در جسم مخطط افزایش می-
دهد که با نتایج پژوهش حاضر همسو میباشد (.)25
عالوهبراین ،نورشاهی و همکاران ( )2013بیان کردند که عوامل مختلفی باعث عروقیشدن عضلۀ
اسکلتی و عضلۀ قلبی (آنژیوژنز) در هنگام فعالیت ورزشی میشوند .مهمترین این عوامل هایپوکسی،
نیروهای همودینامیکی ،متابولیتها ،اتساعکنندههای عروق ،انقباض عضالنی ،برخی از سایتوکاینها
و انواع کششها هستند ( .)30با وجود پژوهشهای وسیعی که صورت گرفته است ،تاکنون مشخص
نمیباشد که هرکدام از این عوامل چه سهمی را در فرایند عروقیشدن دارند ( .)30،31با توجه به
مبانی موجود ،در پژوهش حاضر این احتمال وجود دارد که افزایش  VEGFاز طریق افزایش سلول-
های دوپامینرژیک ،بهطور قابلتوجهی سبب محافظت از سلولهای عصبی شده باشد .همسو با این
مکانیزم مطرحشده ،کدت 1و همکاران ( )1991گزارش کردند که افزایش سطوح  VEGFدر مناطقی
از مغز که در اثر بیماری پارکینسون بیشتر تحتتأثیر قرار میگیرد ،اثر درمانی بالقوهای دارد (.)32
یافتههای تاجیری 2و همکاران ( )2010نیز موافق با نتایج کسبشده در پژوهش حاضر است .این
پژوهشگران اظهار داشتند که تمرین از طریق افزایش قدرت عضالنی و بهبود سرعت پاسخ بهدنبال
انجام تمرین می تواند آثار محافظتی و رشد عصبی در بیماران پارکینسونی داشته باشد (.)21
قابلذکر است که در پژوهش حاضر ،نقش ورزش بسیار بااهمیتتر میباشد .درهمینراستا ،مورای 3و
ال منطقی برای توسعۀ درمان-
همکاران ( )2014اذعان داشتهاند که ورزش میتواند یک رویکرد کام ً
های محافظتی و عصبی برای بیماری پارکینسون باشد؛ زیرا ،باعث افزایش تولید انرژی ،تحریک دفاع
آنتیاکسیدانی ،کاهش التهاب ،افزایش رگزایی و استحکام سیناپسی میشود و از این طریق می-
تواند سبب ایجاد سازگاریهای مهم فیزیکی و متعاقب آن درمان اختالالت حرکتی بیماران
پارکینسونی گردد (.)33
پژوهشگران بهطور گستردهای به توافق درزمینۀ اثرات ورزش درمقابل سم شش هیدروکسی دوپامین
دست یافتهاند .دراینزمینه ،نتایج بیان میکنند که ورزش ـ چه از نوع چرخ دوار و یا تردمیل ـ در
کاهش ازدسترفتگی سلولهای دوپامین مؤثر میباشد .این نتایج با سایر پژوهشهای انجامشده
دراینزمینه همسو میباشد ( .)5در چند مطالعۀ کنترلشدۀ بالینی ،اجرای مستمر برنامههای ورزشی

1. Cadet
2. Tajiri
3. Murray
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در افرادی که در مراحل اولیۀ بیماری پارکینسون بودند ،منجر به بهبود فعالیت روزانه ،عملکردهای
حرکتی و بهطورکلی ،استقالل در عملکرد و رفتار گردید .نشان داده شده است که ورزش هوازی
میتواند باعث آزادسازی دوپامین در مغز انسان شود ( .)31،33بهنظر میرسد بهبود عصبی و رفتاری
حاصل از ورزش در مدل پارکینسونی میتواند با بهبود عملکرد و افزایش تعداد میتوکندری در
مناطق مختلف مغز ارتباط داشته باشد .پژوهش های اخیر ،این نقش را برای عوامل نوروتروفیک و
سلولهای گلیا نیز قائل شدهاند (.)26،33
در پژوهش حاضر ،اثر تعاملی مثبت هشت هفته تمرین نوارگردان پس از پیوند سلولهای بنیادی
مغز استخوان بر سطوح  VEGFو  DAجسم مخطط موشهای پارکینسونی موردتأیید قرار گرفت که
با توجه به نتایج ،تمرین درمقایسه با سلول ،نقش بیشتری را در بهبود شاخصها ایفا کرده است .با
توجه به مکانیسمهای مطرحشده در پژوهشهای اخیر میتوان بهبود حاصلشده در پژوهش حاضر
را (احتماالً) ناشی از افزایش تعداد میتوکندری و عوامل نوروتروفیک و آنژیوژنز در مغز پس از انجام
تمرین و نیز اثر تحریکی تمرین بر سلولهای بنیادی پیوند شده جهت تبدیل به سلولهای
دوپامینرژیک و از سوی دیگر ،بهبود قدرت عضالنی و رفتاری ناشی از تمرین دانست .به طور کلی
نتایج این پژوهش نشان داد انجام هشت هفته تمرین هوازی نوارگردان و پیوند سلولهای بنیادی
مغز استخوان میتواند با اثرات تعاملی و همافزایی خود ،نقش مهمی را در بهبود و کنترل بیماری
پارکینسون در موش های مبتال به این بیماری ایفا نماید.
پيام مقاله :به نظر میرسد در آینده با پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان و به دنبال آن انجام
تمرینات هوازی ،بتوان گام مهمی را در جهت درمان و کنترل بیماری پارکینسون برداشت و از این
شیوه به عنوان یک روش درمانی غیردارویی در انسانها بهره برد.
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Abstract
Stem cells transplantation and exercise training are including of Non-drug treatment option
that have been considered for the treatment of Parkinson's disease. The purpose of this study
was to investigate the effect of 8 weeks aerobic training on striatum VEGF and DA levels in
parkinsonian rats after transplantation of bone marrow stem cells. 35 male rats with the age
of 7 weeks and weight 250-300 gr, were divided randomly into healthy control group and
parkinsonian groups included of control, cell treatment, Exercise and cell treatment +
Exercise. To create a model of Parkinson's, the striatum was destroyed by 6-hydroxydopamine injection into the striatum through stereotaxic apparatus and then was used
apomorphine rotational test for confirm it. For isolation of bone marrow stem cells, bone
marrow of femur and tibia of male rats 6-8 weeks were used. After cultivation, approximately
105 cells in 2 microliter of medium were injected through the channel into the striatum of cell
recipient groups. ٍExercise was included 8 weeks of running on the treadmill with a speed of
15 meters per minute in 2 bouts for 5 days in per week. VEGF and DA measured by ELISA
method. The results show that, striatum VEGF and DA levels increased significantly in
Exercise, Stem cells and specially Stem cells + Exercise groups related to Parkinson group
(P≤0.05). Generally, the results of this study approved the positive effect of 8 weeks treadmill
exercise in parkinsonian rats after bone marrow stem cell transplantation which can be
considered as a non-drug therapeutic manner in Parkinson’s disease.
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