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Abstract
Background: Multiple Sclerosis is a myelin destroyer disease, which physical activity can be effective in
improving it. Therefore, in the present study, the effect of swimming on oligodendrocytic cells and myelin tissue in
rat brain of the Cuprizone model of MS disease is investigated.
Methods: In this study, 21 male Wistar rats were randomly divided into Control groups, Cuprizone and Swim +
Cuprizone. For the induction of MS, Cuprizone 0.6% were gavaged for one month. The group of Swim + Cuprizone
swam at the same time with gavage. The training program included 4 weeks of swimming for 5 sessions per week
and 30 minutes. Immunohistochemistry technique was used to determine the percentage of immature and mature
oligodendrocytes and Luxol fast blue solution for evaluation of myelin density. Image j software and One-way
ANOVA was used to analyze the findings.
Results: The mean percentage of immature and mature oligodendrocytes and myelin density in the
Swim+Cuprizone group was significantly higher than that of the Cuprizone group (p≤0.05).
Conclusion: Swimming decreases destruction of the oligodendrocytes and myelin cells due to Cuprizone.
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مقاله پژوهشی
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چکیده

زمينه :مولتیپل اسکلروزیس ،نوعی ﺑیﻤﺎري ﺗﺨریﺐ ﮐﻨﻨﺪه میلین اسﺖ ،ﮐه فعﺎلیﺖ ﺑﺪنی میﺗوانﺪ در ﺑهبود آن موثر ﺑﺎشﺪ .ﺑﻨﺎﺑراین ،در مطﺎلعه حﺎضر ،اثرﺗﻤرین
شﻨﺎ ﺑر سلولهﺎي الیگودنﺪروسیتی و ﺑﺎفﺖ میلین در مغز موشهﺎي مﺪل ﮐﺎپریزون ﺑیﻤﺎري  MSﺑررسی میشود.
روش کار :از رنگ آمیزي لوﮐسﺎل فسﺖ ﺑلو ﺑراي ارزیﺎﺑی میزان ﺗراﮐم میلین استفﺎده شﺪ .نتﺎیج از طریق نرم افزار  Image jو One Way
 ANOVAﺗجزیه و ﺗحلیل شﺪ.
يافته ها :ﺑراسﺎس نتﺎیج ،میﺎنگین درصﺪ سلولهﺎي نﺎﺑﺎلغ و ﺑﺎلغ الیگودنﺪروسیتی و ﺗراﮐم میلین در گروه شﻨﺎ+ﮐﺎپریزون در مقﺎیسه ﺑﺎ گروه ﮐﺎپریزون ﺑه
صورت معﻨﺎداري ﺑیشتر اسﺖ (.)p≤۵/۵۰
نتيجه گيري :در نتیجه ،شﻨﺎ ﮐردن ﺗﺨریﺐ سلولهﺎي الیگودنﺪروسیتی و میلین ﺗوسط ﮐﺎپریزون را ﮐﺎهش میدهﺪ.
کليد واژهها :جسم پیﻨهاي ،سلول هﺎي الیگودنﺪروسیﺖ ،شﻨﺎ ﮐردن ،ﮐﺎپریزون ،مولتیپل اسکلروزیس ،میلین
نحوه استناد به اين مقاله :ﺑﺎقري ا ،مرنﺪي س م ،قﺎسﻤی ن ،رضﺎیی ز .ﺗأثیر ﺗﻤرین شﻨﺎ ﺑر سلول هﺎي الیگودنﺪروسیتی و ﺑﺎفﺖ میلین ،در جسم پیﻨه¬اي مغز رت¬هﺎي مﺪل
ﺑیﻤﺎري مولتیپل اسکلروزیس القﺎ شﺪه ﺑﺎ ﮐﺎپریزون .مجله پزشکی دانشگﺎه علوم پزشکی و خﺪمﺎت ﺑهﺪاشتی -درمﺎنی ﺗبریز9911 .؛722-797:)6(24

حق ﺗﺎلیف ﺑراي مولف محفوظ اسﺖ.
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مقدمه

مولتیپل اسکلروزیس ( ،)Multiple sclerosis, MSنوعی
ﺑیﻤﺎري مزمن خود ایﻤﻨی اسﺖ ﮐه در طی آن سیستم ایﻤﻨی ﺑﺪن،
ﺑه ﺑﺎفﺖ میلین نورونهﺎي دستگﺎه عصبی مرﮐزي حﻤله میﮐﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑراین در گروه ﺑیﻤﺎري هﺎي نورودژنراﺗیو قرار میگیرد( .)9شیوع
این ﺑیﻤﺎري در زنﺎن دو ﺑراﺑر مردان و ﺑیشترین شیوع آن در سﻨین
ﺑین  4۵ﺗﺎ 2۵سﺎل اسﺖ ( .)4علﺖ ﺑروز این ﺑیﻤﺎري ﺗﺎﮐﻨون
نﺎشﻨﺎخته اسﺖ ،امﺎ مطﺎلعﺎت زیﺎدي عوامل ژنتیکی ،جﻨبههﺎي
محیطی و ایﻤونولوژیک را در پیﺪایش این ﺑیﻤﺎري موثر دانستهانﺪ
( .)9،2ﺗﺨریﺐ میلین ( )Demyelinationیکی از مهﻤترین
ویژگیهﺎي پﺎﺗوفیزیولوژیک این ﺑیﻤﺎري اسﺖ ﮐه مﻨجر ﺑه ﮐﺎهش
سرعﺖ هﺪایﺖ پیﺎمهﺎي عصبی می شود ( .)۰ﺑﻨﺎﺑراین مجﻤوعه اي
از عالیم شﺎمل ضعف ،اختالل در ﺑیﻨﺎیی و راه رفتن ،لرزش،
نﺎهﻤﺎهﻨگی در حرﮐﺎت ،اختالل در عﻤلکرد مثﺎنه ،افسردگی،
خستگی و اختالل شﻨﺎختی در افراد مبتال رخ میدهﺪ ،ﮐه سرانجﺎم
مﻨجر ﺑه یک سبک زنﺪگی ﺑی ﺗحرک شﺪه و عالیم ﺗﺨریﺐ را
ﺑیش از حﺪ افزایش میدهﺪ (6و .)7ﺗأثیر روشهﺎي درمﺎنی در
ﮐﺎهش سیر ﺑیﻤﺎري  MSﺑه ﺑهبود فرآیﻨﺪ ﺑﺎزسﺎزي میلین ﺑستگی
دارد ( .)۸فقط سلولهﺎي الیگودنﺪروسیﺖ پیش سﺎز هستﻨﺪ ﮐه ﺑﺎ
دریﺎفﺖ ﺗغییرات مورفولوژیکی و افزایش ﺗعﺪاد شﺎخکهﺎ ،ﺑﺎلغ
میشونﺪ و قﺎﺑلیﺖ میلیﻨه ﮐﻨﻨﺪگی را ﺑﺪسﺖ می آورنﺪ .این سلولهﺎ
ﺑطور خودﮐﺎر در صورت ﺗﺨریﺐ ﺑﺎفﺖ میلین ،ﺑه نﺎحیه مﺪنظر
ﺑراي میلیﻨه شﺪن مهﺎجرت میﮐﻨﻨﺪ و در آنجﺎ ﺗکثیر شﺪه و ﺑﺎ سپري
ﮐردن فرایﻨﺪ ﺑلوغ ،آمﺎدگی الزم را ﺑﺪسﺖ میآورنﺪ .در فرایﻨﺪ ﺑلوغ،
الیگودنﺪروسیﺖ پیش سﺎز پس از طی مراحلی ﺑه پیش
الیگودنﺪروسیﺖهﺎ ،الیگودنﺪروسیﺖهﺎي نﺎﺑﺎلغ و الیگودنﺪروسیﺖ-
هﺎي ﺑﺎلغ ﺗبﺪیل میشونﺪ و در انتهﺎ میلین ﺗوسط سلول هﺎي
الیگودنﺪروسیﺖ ﺑﺎلغ ﺗولیﺪ می شود( .)1در ﺑسیﺎري از موارد ﺑعﺪ از
ﺗﺨریﺐ میلین ،میلین سﺎزي مجﺪد ﺑطور خود ﺑه خودي صورت
میگیرد( )9۵امﺎ ﺑﺎ از ﺑین رفتن سلولهﺎي الیگودنﺪروسیﺖ ،قﺎﺑلیﺖ
ﺑﺎزسﺎزي میلین هم از ﺑین میرود .جﺎیگزیﻨی سلول هﺎي
الیگودنﺪروسیتی آسیﺐ دیﺪه و پیشگیري از ﺗﺨریﺐ ﺑیشتر این
سلول هﺎ ،از مهﻤترین اهﺪاف در پیشبرد فرآیﻨﺪ Remyelination
اسﺖ .ﺑﻨﺎﺑراین ،ﺑﺎ ﺗوجه ﺑه اهﻤیﺖ ﺑﺎالي الیگودنﺪروسیﺖهﺎ ،ﺑسیﺎري
از مطﺎلعﺎت ﺑﺪنبﺎل روشهﺎیی ﺑراي پیشگیري از آسیﺐ این سلولهﺎ
هستﻨﺪ .از این رو ﺑه ﺗﺎزگی ﺑیشتر مطﺎلعﺎت ﺗوجه خود را ﺑر روي
روشهﺎي حفظ و ﺑﺎزسﺎزي این سلولهﺎ معطوف ﮐردهانﺪ .ﺗﺎ ﺑه
امروز ﺑیشتر داروهﺎیی ﮐه ﺑراي درمﺎن این ﺑیﻤﺎري ﺑکﺎر ﺑرده میشود
حﺎوي ﮐورﺗیکواستروئیﺪهﺎ اسﺖ .مکﺎنیسم دقیق عﻤلکرد این
داروهﺎ هﻨوز مشﺨص نیسﺖ امﺎ ﺑه طور ﮐلی این داروهﺎ ﺑﺎ سرﮐوب
پﺎسخ هﺎي التهﺎﺑی موجﺐ ﮐﺎهش آسیﺐ در نﺎحیه دمیلیﻨه شﺪه
میشونﺪ.
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ﺗحقیق حﺎضر اثر فعﺎلیﺖ ﺑﺪنی مﻨﺎسﺐ را در زمیﻨه پیشگیري و
ﺑهبود ﺑیﻤﺎران مبتال ﺑه مولتیپل اسکلروزیس ﺗﺎ حﺪودي نشﺎن داد.

از طرفی التهﺎب نﺎشی از ﺗﺨریﺐ میلین یک محرک قوي ﺑراي
ﺑسیج سلول هﺎي الیگودنﺪروسیتی پیش سﺎز ﺑراي رمیلیﻨیشن
محسوب میشود ﮐه ﺑﺎ مصرف ﮐورﺗیکواستروئیﺪهﺎ فرصﺖ
رمیلیﻨیشن از دسﺖ می رود و دمیلیﻨیشن مزمن میگردد .عالوه ﺑر
این عوارض جﺎنبی ،این داروهﺎ قﺎدر ﺑه ﺗوقف فرآیﻨﺪ ﺗﺨریﺐ
نورونی و دمیلیﻨیشن نبوده و ﺑﺎ ﺗضعیف سیستم ایﻤﻨی ،فرد را در
معرض انواع ﺑیﻤﺎريهﺎي عفونی و ویروسی قرار میدهﻨﺪ(.)99
ﺑﻨﺎﺑراین ،ﺑﺎ ﺗوجه ﺑه نبود درمﺎن قطعی ،ﺑﺎال ﺑودن هزیﻨههﺎ و هﻤچﻨین
عوارض جﺎنبی داروهﺎ ،روشهﺎي غیر دارویی میﺗوانﻨﺪ موثرﺗر و
مﻨﺎسﺐﺗر ﺑﺎشﻨﺪ .اخیرا در مطﺎلعﺎت انجﺎم شﺪه ،ورزش ﺑه عﻨوان
یکی از عوامل مهم در ﺑهبود عﻤلکرد نورونی معرفی شﺪه اسﺖ.
این در حﺎلیسﺖ ﮐه پیش از این ﺑرخی از مطﺎلعﺎت ﺗشﺪیﺪ عوارض
ﺑیﻤﺎري و عﺪم ﺗحﻤل ورزش را در ﺑیﻤﺎران مبتال ﺑه  MSگزارش
ﮐردهانﺪ .ﺑﺎور ﺑر این ﺑود ﮐه ورزش ﺑﺎ افزایش دمﺎي ﺑﺪن و خستگی
ﺑیﻤﺎران ،موجﺐ ﺗشﺪیﺪ عوارض این ﺑیﻤﺎري می شود(.)94،99
ﺑرخالف مطﺎلعﺎت فراوانی ﮐه ﺗﺎثیر ورزش را ﺑر روي عالیم ﺑﺎلیﻨی،
و سﺎختﺎر هﺎي قﺎﺑل انعطﺎفی مﺎنﻨﺪ سیﻨﺎپسهﺎ و نورونهﺎ ﺑررسی
ﮐردهانﺪ ،مطﺎلعﺎت انﺪﮐی ﺗﺎثیر ورزش را ﺑر روي سلول هﺎي
پشتیبﺎن دستگﺎه اعصﺎب مرﮐزي ﮐه نقش مهﻤی در فرآیﻨﺪ
رمیلیﻨیشن دارنﺪ انجﺎم دادهانﺪ ،این در حﺎلیسﺖ ﮐه در این مطﺎلعﺎت
از ﺑین سلول هﺎي پشتیبﺎن گلیﺎل ،ﺑیشتر پﺎسﺨگویی آستروسیﺖ هﺎ
ﺑه ورزش را ﺑررسی ﮐردهانﺪ( .)92ﺑهنظر میرسﺪ سلول هﺎي
الیگودنﺪروسیﺖ ﺑه عﻨوان مهﻤترین عﺎمل فرآیﻨﺪ رمیلیﻨیشن هﻤﺎنﻨﺪ
دیگر سلول هﺎي پشتیبﺎن ﺑه ورزش پﺎسﺨگو ﺑﺎشﻨﺪ .ﺑررسی سﺎیر
مﺪل هﺎي ﺑیﻤﺎري هﺎي نورودژنراﺗیو ،مﺎنﻨﺪ حیوانﺎت ﺗرنس ژنتیک
و ایسکﻤی ،نشﺎن می دهﺪ پﺎسﺨگویی سلول هﺎي الیگودنﺪروسیﺖ
و ﺑﺎفﺖ میلین ﺑه ورزش هﺎي هوازي مﻨجر ﺑه افزایش سلول هﺎي
الیگودنﺪروسیتی و ﺑﺎزسﺎزي میلین از ﺑین رفته می شود(9۰و.)96
در میﺎن پروﺗکل هﺎي ﺗﻤریﻨی هوازي در ﺑیﻤﺎري هﺎي نورودژنراﺗیو
ﺑهنظر میرسﺪ شﻨﺎ ﮐردن اهﻤیﺖ خﺎصی داشته ﺑﺎشﺪ .ورزش شﻨﺎ
نسبﺖ ﺑه دویﺪن روي ﺗریﺪمیل ﺑﺎعث حفظ ﺑیشتر جﻤعیﺖ
الیگودنﺪروسیﺖهﺎ مقﺎﺑل مﺪل ﺑیﻤﺎري نورودژنراﺗیو اسکلروز جﺎنبی
آمیوﺗروفیک ( )Amyotrophic lateral sclerosis, ALSشﺪه
اسﺖ ( .)97هﻤچﻨین هﻨگﺎمیﮐه ورزش شﻨﺎ ﺑﺎ دارو ایﻨترفرون ﺑتﺎ9-
ﮐه یک ﮐورﺗیکواستروئیﺪ پراستفﺎده در درمﺎن ﺑیﻤﺎري  MSاسﺖ
مقﺎیسه شﺪ ،عﺎمل موثرﺗري در ﺗغییر سطح سﺎیتوﮐﺎینهﺎي سرمی و
ﺑهبود عالیم ﺑﺎلیﻨی در موشهﺎي مﺪل آنسفﺎلومیلیﺖ خود ایﻤﻨی
ﺗجرﺑی ( Experimental autoimmune encephalomyelitis,
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 )EAEﮐه مﺪل حیوانی دیگري از ﺑیﻤﺎري  MSاسﺖ شﺪه
اسﺖ( .)9۸ﺑه طور ﮐلی ،ورزش شﻨﺎ ﺑﺎ قﺎﺑلیتی ﮐه در آزاد سﺎزي
فﺎﮐتور هﺎي نروﺗروفیکی مﺎنﻨﺪ فﺎﮐتور نروﺗروفیک مشتق از مغز
( )Brain-derived neurotrophic factor, BDNFنسبﺖ ﺑه ﺗﻤرین
روي خشکی دارد در افزایش اثرات محﺎفظﺖ نورونی و ضﺪ
التهﺎﺑی در ﺑیﻤﺎري  MSمی ﺗوانﺪ موثرﺗر ﺑﺎشﺪ ( .)97ﺑه عالوه ،ﺑﺎ
ﺗوجه ﺑه محﺪودیﺖ مطﺎلعﺎت انجﺎم شﺪه در زمیﻨه ﺑررسی ﺗﺎثیر
ورزش ﺑر سلول هﺎي الیگودنﺪروسیتی و ﺑﺎفﺖ میلین در پیشگیري
از اﺑتال ﺑه ﺑیﻤﺎري  ،MSاین مطﺎلعه ﺑﺎ هﺪف ﺑررسی ﺗﺎثیر ورزش شﻨﺎ
ﺑر پیشگیري از ﺗﺨریﺐ سلول هﺎي الیگودنﺪروسیتی و ﺑﺎفﺖ میلین
در مﺪل حیوانی ﺑیﻤﺎري  MSانجﺎم شﺪ ﮐه نتﺎیج حﺎصل از آن
میﺗوانﺪ گﺎمی موثر در ﺑهبود یﺎ درمﺎن این ﺑیﻤﺎري ﺑﺎشﺪ.

روشکار

در این مطﺎلعه از  49سر مـوش نـر ﺑـﺎلغ نـژاد ویسـتﺎر ﺑـﺎ وزن
ﺗقریبی  4۵۵گرم اسـتفﺎده شـﺪ .حیوانـﺎت از دانشـکﺪه داروسـﺎزي
دانشگﺎه اصفهﺎن خریﺪاري و ﺑطور ﺗصﺎدفی در سـه قفـس جﺪاگﺎنـه
ﺗحﺖ چرخه  94سﺎعﺖ ﺗﺎریکی 94/سﺎعﺖ روشـﻨﺎیی ﺑـﺎ دسترسـی
آزادانه ﺑه آب و غذاي ﮐﺎفی نگهـﺪاري شـﺪنﺪ .روشهـﺎي ﺗجرﺑـی
مطﺎﺑق ﺑـﺎ دسـتورالعﻤلهـﺎي مراقبـﺖ از حیوانـﺎت دانشـگﺎه علـوم
پزشکی اصفهﺎن انجﺎم شﺪ(ﺑﺎ ﮐﺪ اخـال ).IR.UR.REC.1397.140
حیوانــﺎت در ســه گــروه  7ﺗــﺎیی شــﺎمل :ﮐﻨتــرل ،ﮐــﺎپریزون و
شﻨﺎ+ﮐﺎپریزون قرار گرفتﻨﺪ .در گروههﺎي ﮐﺎپریزون ،ﺑه ازاي هر ﮐیلـو
گرم وزن ﺑﺪن ﺑه مﺪت یک مﺎه ،دو میلی لیتـر ﮐـﺎپریزون ۵/6درصـﺪ
محلــول در روغــن خرت خــﺎلص گــﺎواژ شــﺪ( )91و در گــروه
شﻨﺎ+ﮐﺎپریزون هﻤزمﺎن ﺑـﺎ گـﺎواژ ﮐـﺎپریزون ،پروﺗکـل ﺗﻤریﻨـی شـﻨﺎ
انجﺎم شﺪ .هﻤچﻨـین از اﺑتـﺪاي گـﺎواژ ﮐـﺎپریزون ،ﺑـر اسـﺎس مﻨـﺎﺑ
موجود موشهـﺎ از نظـر فعﺎلیـﺖ فیزیکـی و عﺎدﺗهـﺎي روزانـه ﺑـه
صـورت ﮐیفــی مشــﺎهﺪه شــﺪنﺪ(4۵و .)49ﺑــه ایــن ﺗرﺗیــﺐ ﮐــه در
موشهﺎي مورد مطﺎلعه ﮐه دریﺎفﺖ ﮐﻨﻨﺪه رژیم ﮐﺎپریزون ﺑودنﺪ ﺑعـﺪ
از گذشﺖ حﺪودا  4هفته ﮐﺎهش فعﺎلیﺖ و گوشـه گیـري مشـﺎهﺪه
شﺪ ﮐه این ﺗغییرات رفتﺎري در گروه شـﻨﺎ+ﮐﺎپریزون ﮐﻤتـر ﺑـود .در
نتیجه از فرآیﻨﺪ دمیلیﻨیشـن ایجـﺎد شـﺪه در گـروه هـﺎي ﮐـﺎپریزون
اطﻤیﻨﺎن ﺑه عﻤل آمﺪ .ﺑراي شﻨﺎي موشهﺎ ،اسـتﺨري ﺑـﺎ مشﺨصـﺎت
 7۵سﺎنتی متر طول 9۵ ،سﺎنتی متر عرض و  ۰۵سـﺎنتی متـر ارﺗفـﺎع
ﺗهیه شﺪ .ﺑراي هر ﺑﺎر شﻨﺎ ﮐردن آب آن عـوض شـﺪه و دمـﺎ آن ﺑـﺎ
ﺗرمومتر انﺪازه گیري و روي دمﺎ  9۵-99ﺗﻨظیم می شـﺪ .ارﺗفـﺎع آب
ﺑه انﺪازه اي ﺗﻨظیم می شـﺪ ﮐـه عـالوه ﺑـر ایﻨکـه اجـﺎزه خـرو از
استﺨر را ﺑه موش نﻤیﺪاد ،مـوش ﺑـﺪون آنکـه در اسـتﺨر راه ﺑـرود
مجبور ﺑه شﻨﺎ ﮐردن می شـﺪ .ﺑرنﺎمـه ﺗﻤریﻨـی ﺑـﺎ ﺗوجـه ﺑـه مطﺎلعـه
مﺎرســلیﻨو و هﻤکــﺎران( )44شــﺪت ﺗﻤــرین متوســطی داشــﺖ ﮐــه
موشهﺎ ﺑﺪون اضﺎفه ﺑﺎر  ۰جلسه در طول هفته و ﺑه مﺪت یـک مـﺎه

شﻨﺎ ﮐردنﺪ .در اﺑتﺪا ﺑراي سﺎزگﺎري حیوانﺎت ،در چهـﺎر روز متـوالی
جلسﺎت ﺑﺎ  9۵دقیقه شﻨﺎ ﮐردن شروع شﺪ و مﺪت ورزش ﺑه ﺗـﺪریج
افزایش یﺎفﺖ ﺗﺎ ایﻨکه حیوانﺎت ﺗوانستﻨﺪ ﺑﻤﺪت 9۵دقیقه شﻨﺎ ﮐﻨﻨـﺪ و
ﺑعﺪ از آن مﺪت زمﺎن شﻨﺎ ثﺎﺑﺖ مﺎنـﺪ .در پﺎیـﺎن هـر جلسـه ﺗﻤریﻨـی
حیوانﺎت ﺑﺎ حوله و سشوار خشک شﺪنﺪ و پـس از گـرم شـﺪن در
ﮐﻨﺎر وسﺎیل گرمﺎیشی در قفس هﺎیشﺎن اسکﺎن داده شـﺪنﺪ .در پﺎیـﺎن
مطﺎلعه ،اﺑتﺪا حیوانﺎت ﺑﺎ زایالزین و ﮐتﺎمین ﺑیهوش شـﺪنﺪ و سـپس
ﺑﺎ استفﺎده از پروﺗکـل ﮐﺎردیـﺎک پرفیـوژن ،مغـز مـوش هـﺎ فـیکس
گردیﺪ .ﺑراي این ﮐﺎر از ﺑـﺎفر سـرد  PBSو پﺎرافرمﺎلﺪهیـﺪ  2درصـﺪ
استفﺎده شﺪ .در ادامه مغز موشهﺎ ﺑرداشـته و مجـﺪدا ﺑـﺎ اسـتفﺎده از
فرمﺎلین  9۵درصﺪ و ﺑه مﺪت  42سﺎعﺖ فیکس گردیـﺪ .ﺑعـﺪ از آن
مقﺎط پﺎرافیﻨه ﺑﺎ قطر  7میکرومتر از مغز ﺗهیه شﺪ و سپس ﺑﺎ اسـتفﺎده
از ﺑﺎفر سﺪیم سیترات جهـﺖ ﺗکﻨیـک ﺑﺎزیـﺎﺑی آنتـی ژن ﺑـﺎ ﮐﻤـک
آنتـیﺑـﺎديهـﺎي اولیـه شـﺎمل  Anti olig2و  Anti MOGو آنتـی
ﺑﺎديهﺎي ثﺎنویه متصل ﺑه فلوئورسﻨس ،ﺗکﻨیـک ایﻤونوهیستوشـیﻤی
ﺑراي ﺗعیین درصﺪ سلولهﺎي الیگودنﺪروسیﺖهﺎي نﺎﺑـﺎلغ و ﺑـﺎلغ در
جسم پیﻨه اي موشهﺎ انجﺎم شﺪ .هﻤچﻨین ﺑـﺎ  DAPIرنـگ آمیـزي
هستههﺎ صورت گرفﺖ .ﺗعـﺪاد  4۵۵سـلول حـﺪاقل در  ۰فیلـﺪ ﺑـه
شکل ﺗصﺎدفی ﺑراي ﺗعیین درصﺪ سلولهﺎي ﺑیﺎن ﮐﻨﻨـﺪه مﺎرﮐرهـﺎي
الیگودنﺪروسیتی شﻤﺎرش شﺪ و درصﺪ سلول هﺎي ﺑیـﺎن ﮐﻨﻨـﺪه هـر
مﺎرﮐر گزارش گردیﺪ .ﮐلیه ﺑررسیهﺎي ایﻤونوهیستوشـیﻤی سـه ﺑـﺎر
ﺗکرار شﺪ( .)99ﺑعﺪ از انجﺎم ﮐﺎردیﺎک پرفیوژن ،مغز موش هـﺎ جـﺪا
و در فرمﺎلین  9۵درصﺪ فیکس شﺪنﺪ .میلین ﺑﺎ ﺗکﻨیک رنگ آمیـزي
لوﮐسﺎل فسﺖ ﺑلو از مقﺎط پﺎرافیﻨه ﺗهیه شﺪه از مغـز ،ﺑررسـی شـﺪ.
در ادامه مقـﺎط ﺑـﺎ اسـتفﺎده از الکـل  1۰درصـﺪ آﺑـﺪهی شـﺪنﺪ ،و
نﻤونههﺎ در محلول لوﮐسﺎل  ۵/9درصﺪ در دمﺎ  ۰6درجه سﺎنتیگـراد
ﺑه مﺪت  94سﺎعﺖ قرار داده شﺪنﺪ .رنگ اضﺎفی ،ﺑﺎ استفﺎده ازالکـل
 1۰درصﺪ حذف شﺪ .و مقـﺎط ﺑـﺎ آب مقطـر شستشـو شـﺪه و در
محلول ﮐرﺑﻨﺎت لیتیـوم  ۵/۵۰درصـﺪ ﺑـه مـﺪت  9۵ثﺎنیـه قـرار داده
شﺪنﺪ .رنگ آمیزي در ادامه ﺑﺎ استفﺎده از الکل  7۵درصﺪ (ﺑـه مـﺪت
 9۵ثﺎنیه) ،محلول ﮐرزیل ویولﺖ (ﺑه مـﺪت  2۵ﺗـﺎ  9۵ثﺎنیـه) ،الکـل
 1۰درصﺪ (ﺑه مـﺪت  ۰دقیقـه) ،الکـل  9۵۵درصـﺪ (ﺑـه مـﺪت 9۵
دقیقه) و زایلن (ﺑه مﺪت  9۵دقیقه) ﮐﺎمل شﺪ و در نهﺎیﺖ نﻤونه هـﺎ
مونﺖ گردیﺪ و در زیر میکروسکوپ مشﺎهﺪه شﺪ( .)49ﺑراي ﮐﻤـی
ﮐردن دادههﺎ از نرم افزار  Image jاستفﺎده شـﺪ و آنﺎلیزآمـﺎري آنهـﺎ
ﺑﺎ استفﺎده از نرم افزار  SPSSنسـﺨه  ،4۵از طریـق آنـﺎلیز واریـﺎنس
یک راهه ﺑه هﻤراه آزمون ﺗعقیبـی ﺗـوﮐی انجـﺎم گرفـﺖ .نتـﺎیج ﺑـه
صورت میﺎنگین ±انحراف معیﺎر گزارش شـﺪ و  P-Valueﮐﻤتـر از
 ۵/۵۰معﻨی دار در نظر گرفته شﺪ.
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یافتهها

هﻤﺎنطور ﮐه در شکل  9نشﺎن داده شﺪه اسﺖ طبق عکس
ﺑرداريهﺎي ایﻤونوهیستوشیﻤی ،میﺎنگین درصﺪ سلولهﺎي
الیگودنﺪروسیتی نﺎﺑﺎلغ  olig2مثبﺖ در گروه شﻨﺎ +ﮐﺎپریزون
( )44±9/9و در گروه ﮐﺎپریزون ﺑه میزان ( )1±۵/1و در گروه
ﮐﻨترل ﺑه میزان ( )99±9/9اسﺖ .مطﺎﺑق ﺑﺎ شکل 4میﺎنگین درصﺪ
سلولهﺎي الیگودنﺪروسیتی ﺑﺎلغ  MOGمثبﺖ در گروه شﻨﺎ
( )96±۵/1۸و در گروههﺎي ﮐﺎپریزون و گروه ﮐﻨترل ﺑه ﺗرﺗیﺐ
( )6±9/2و ( )29±۵/۸۸اسﺖ .این نتﺎیج نشﺎن میدهﻨﺪ ﮐه
ﮐﺎپریزون موجﺐ ﺗﺨریﺐ قﺎﺑل ﺗوجهی از سلولهﺎي
الیگودنﺪروسیتی نﺎﺑﺎلغ و ﺑﺎلغ شﺪه اسﺖ و ورزش شﻨﺎ از ﺗﺨریﺐ
این سلول هﺎ ﺑطور معﻨﺎداري جلوگیري میﮐﻨﺪ (.)≤p۵/۵۰
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معﻨﺎ داري ﺑﺎالﺗر اسﺖ ( .)≤p۵/۵۰این درحﺎلیسﺖ ﮐه ﺗراﮐم میلین
در گروه ﮐﺎپریزون نسبﺖ ﺑه گروه ﮐﻨترل ( )2۸426219±9۰در
سطح معﻨﺎ داري قرار نﺪارد.

نمودار :۱مقﺎیسه میﺎنگین درصﺪ سلول هﺎي ﺑیﺎن ﮐﻨﻨﺪه مﺎرﮐرهﺎي الیگودنﺪروسیتی نﺎﺑﺎلغ و
ﺑﺎلغ .میﺎنگین درصﺪ سلولهﺎي ﺑیﺎن ﮐﻨﻨﺪه مﺎرﮐرهﺎي  olig2و  MOGدر گروه
شﻨﺎ+ﮐﺎپریزون نسبﺖ ﺑه گروه ﮐﺎپریزون ﺑه شکل معﻨی داري ﺑﺎالﺗر اسﺖ (.)≤p۵/۵۰

شکل  :۳رنگ آمیزي لوﮐسﺎل فسﺖ ﺑلو از نﺎحیه ي جسم پیﻨه اي مغز .میلین ﺑه رنگ آﺑی
دیﺪه می شود (ﺑزرگﻨﻤﺎیی ×.)2۵
شکل  :۱ﺗصویر میکروسکوپ فلوئورسﻨس از نﺎحیه ي جسم پیﻨه اي مغز .ﺑیﺎن مﺎرﮐر
الیگودنﺪروسیﺖهﺎي نﺎﺑﺎلغ ( )olig2در گروههﺎي مﺨتلف .هسته هﺎ ﺑﺎ  DAPIرنگ شﺪهانﺪ
(مقیﺎس  4۵۵میکرومتر).

شکل  :۲ﺗصویر میکروسکوپ فلوئورسﻨس از نﺎحیه ي جسم پیﻨه اي مغز .ﺑیﺎن مﺎرﮐر
الیگودنﺪروسیﺖ هﺎي ﺑﺎلغ ()MOGدر گروه هﺎي مﺨتلف .هسته هﺎ ﺑﺎ  DAPIرنگ
شﺪهانﺪ (مقیﺎس  4۵۵میکرومتر).

طبق یﺎفتههﺎي هیستولوژي ﺑﺪسﺖ آمﺪه از رنگآمیزي لوﮐسﺎل
فسﺖ ﺑلو و نرم افزار  ،Image jﮐﺎپریزون ﺑﺎعث ﺗﺨریﺐ قﺎﺑل
ﺗوجهی در ﺑﺎفﺖ میلین جسم پیﻨهاي شﺪه اسﺖ(شکل  .)9یﺎفتههﺎي
نرم افزار  ،Image jنشﺎن میدهﺪ ﮐه ﺗراﮐم میلین در گروه ورزش
( )2۵۵7711۸±9۵نسبﺖ ﺑه گروه ﮐﺎپریزون ( )9۰146±94ﺑهطور

بحث

مولتیپل اسکلروزیس نوعی ﺑیﻤﺎري خود ایﻤﻨی اسﺖ ﮐه اثرات
زیﺎنبﺎري ﺑر الیگودنﺪروسیﺖهﺎ و غالف میلین دارد ( .)99ﺑه دلیل
محﺪودیﺖهﺎي فراوانی ﮐه در ﺗوانﺎیی ﺗرمیم سیستم عصبی مرﮐزي
آسیﺐ دیﺪه وجود دارد ،ﮐﺎهش هرچه ﺑیشتر آسیﺐهﺎي وارده از
طریق مهﺎر مرگ آپوپتوﺗیک سلولهﺎي عصبی ﮐه ﺗحﺖ ﺗﺎثیر
محرکهﺎي آپوپتوز قرار میگیرنﺪ ،ﺑسیﺎر اهﻤیﺖ دارد( .)۸ﺑراي
شکلگیري غالف میلین ،الیگودنﺪروسیﺖهﺎي پیشسﺎز مراحل
متعﺪدي را میگذرانﻨﺪ .یکی از حیﺎﺗیﺗرین این مراحل ،ﺗشکیل
الیگودنﺪروسیﺖهﺎي ﺑﺎلغ از سلولهﺎي نﺎﺑﺎلغ اسﺖ .در نهﺎیﺖ،
الیگودنﺪروسیﺖهﺎي ﺑﺎلغ موجﺐ شکلگیري غالف میلین میشونﺪ
( .)99هﺪف از مطﺎلعه حﺎضر ﺑررسی ﺗﺎثیر ورزش شﻨﺎ ﺑر پیشگیري
از ﺗﺨریﺐ سلولهﺎي الیگودنﺪروسیتی نﺎﺑﺎلغ ،ﺑﺎلغ و ﺑﺎفﺖ میلین در
جسم پیﻨهاي مغز موشهﺎي مﺪل ﮐﺎپریزونی  MSاسﺖ .ﺑراي
اطﻤیﻨﺎن از دمیلیﻨیشن ،ﺗغییرات ظﺎهري رفتﺎري در هفته دوم گﺎواژ
ﮐﺎپریزون مشﺎهﺪه شﺪ ﮐه این ﺗغییرات در موش هﺎیی ﮐه شﻨﺎ ﮐرده
ﺑودنﺪ ﮐﻤتر ﺑود .هم جهﺖ ﺑﺎ این مطﺎلعه ،زاهﺪنسﺐ و هﻤکﺎران در
سﺎل  4۵91و آدامو و هﻤکﺎران در سﺎل  4۵۵6از ﮐﺎپریزون ﺑراي
دمیلیﻨیشن جسم پیﻨهاي استفﺎده ﮐردنﺪ و ﺗغییرات قﺎﺑل ﺗوجه
رفتﺎري اعم از ﮐﺎهش میزان فعﺎلیﺖ ،حرﮐﺖ و گوشه گیري
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حیوانﺎت را گزارش نﻤودنﺪ .در مقﺎﺑل شﻨﺎ ﮐردن موجﺐ ﺗعﺪیل این
ﺗغییرات رفتﺎري شﺪ( .)42،91مطﺎﺑق ﺑﺎ نتﺎیج ایﻤونوهیستوشیﻤی و
هیستولوژي در این مطﺎلعه ،مﺎده ﺗوﮐسیک ﮐﺎپریزون ﺑﺎعث ﮐﺎهش
قﺎﺑل ﺗوجهی در ﺗعﺪاد سلولهﺎي الیگودنﺪروسیﺖ نﺎﺑﺎلغ ،ﺑﺎلغ و
ﺗراﮐم میلین شﺪه اسﺖ .این مسﺎله میﺗوانﺪ نﺎشی از استرس
اﮐسیﺪاﺗیو و القﺎ آپوپتوز ﮐﺎپریزون ﺑﺎشﺪ .استرس اﮐسیﺪاﺗیو نﺎشی از
ﮐﺎپریزون ﺑﺎ استفﺎده از ﮐﺎهش عﻤلکرد آنزیمهﺎیی مﺎنﻨﺪ مونوآمین
اﮐسیﺪاز ،سیتوﮐروم اﮐسیﺪاز و سوپراﮐسیﺪ دسﻤوﺗﺎز مغز صورت
میگیرد و در ادامه یک نقش حیﺎﺗی در آپوپتوزیس
الیگودنﺪروسیﺖهﺎ و ﺗﺨریﺐ میلین ایفﺎ میﮐﻨﺪ .هﻤچﻨین ،ﮐﺎپریزون
ﺑﺎ ﺗغییر سﺎختﺎري ،ﺑزرگ شﺪن غیر عﺎدي و اختالل در عﻤلکرد
میتوﮐﻨﺪري الیگودنﺪروسیﺖهﺎ ،متﺎﺑولیسم انرژي این سلول هﺎ را
ﺗحﺖ ﺗﺎثیر قرار داده و در نهﺎیﺖ ﺑﺎعث عﺪم ﮐﺎرایی و از ﺑین رفتن
انتﺨﺎﺑی آنهﺎ میگردد ﮐه در نتیجه ﺑﺎ ﺗﺨریﺐ این سلول هﺎ امکﺎن
ﺑﺎزسﺎزي میلین آسیﺐ دیﺪه از ﺑین می رود .ﺑﺎ این هﻤه ،مکﺎنیسم
دقیق اثر ﮐﺎپریزون در القﺎي آپوپتوز و ایﻨکه چرا ﺗﻨهﺎ سلولهﺎي
الیگودنﺪروسیﺖ را ﺗحﺖ ﺗﺎثیر قرار میدهﺪ هﻨوز نﺎشﻨﺎخته اسﺖ .امﺎ
مﺪل خوﺑی ﺑراي مطﺎلعه مکﺎنیسمهﺎي سلولی و پﺎﺗوفیزیولوژي MS
و اﺑزاري مهم ﺑراي مطﺎلعه اﺗفﺎقﺎت مرﺑوط ﺑه آسیﺐ و ﺑﺎزسﺎزي
میلین شﻨﺎخته شﺪه اسﺖ( .)۸،4۰،46مطﺎﺑق ﺑﺎ شکل هﺎي  4،9و
نﻤودار ،9الیگودنﺪروسیﺖهﺎي ﺑﺎلغ ﺑه نسبﺖ ﺑیشتري ﺗحﺖ ﺗﺎثیر
ﮐﺎپریزون قرار میگیرنﺪ .نیﺎمویﺎ و هﻤکﺎران( )47در سﺎل  4۵9۸و
ﮐﺎرل و هﻤکﺎران( )4۸درسﺎل  ،4۵99نشﺎن دادنﺪ ﮐﺎپریزون موجﺐ
آپوپتوزیس انتﺨﺎﺑی الیگودنﺪروسیﺖ هﺎي ﺑﺎلغ میشود .این
مطﺎلعﺎت ﺑیﺎن میﮐﻨﻨﺪ ﮐه مﺎده ﺗوﮐسیک ﮐﺎپریزون ﺗﻨهﺎ از سلولهﺎي
گلیﺎل ،الیگودنﺪروسیﺖ هﺎي ﺑﺎلغ را ﺗحﺖ ﺗﺎثیر قرار میدهﺪ و ﺑر
دیگر سلولهﺎي گلیﺎل مﺎنﻨﺪ الیگودنﺪروسیﺖ نﺎﺑﺎلغ ﺗﺎثیر ﮐﻤی دارد.
نتﺎیج مطﺎلعه حﺎضر نشﺎن داد ﮐه ورزش شﻨﺎ قﺎدر اسﺖ اثرات
مﺨرب ﮐﺎپریزون ﺑر سلول هﺎي الیگودنﺪروسیتی را ﮐﺎهش دهﺪ.
ﺑﺎ ﺗوجه ﺑه یﺎفتههﺎي ایﻤونوهیستوشیﻤی مطﺎلعه حﺎضر ﮐه در شکل
هﺎي  9،4و نﻤودار  9نشﺎن داده شﺪه اسﺖ ورزش شﻨﺎ جﻤعیﺖ
سلول هﺎي ﺑیﺎن ﮐﻨﻨﺪه مﺎرﮐرهﺎي الیگودنﺪروسیتی نﺎﺑﺎلغ  olig2مثبﺖ
و الیگودنﺪروسیﺖ ﺑﺎلغ  MOGمثبﺖ را نسبﺖ ﺑه گروههﺎي
ﮐﺎپریزون ﺑه طور قﺎﺑل ﺗوجهی افزایش می دهﺪ و موجﺐ پیشگیري
از ﺗﺨریﺐ سلولهﺎي الیگودنﺪروسیﺖ نﺎﺑﺎلغ و ﺑﺎلغ میشود .ﺑهنظر
میرسﺪ این نتیجه نﺎشی از اثرات مجﺎفظﺖ نورونی و آنتی
اﮐسیﺪانی ورزش ﺑﺎشﺪ .مطﺎلعﺎت اخیر نشﺎن دادهانﺪ ﮐه ورزش
میﺗوانﺪ فعﺎلیﺖهﺎي محﺎفظﺖ نورونی را ﺗحریک و در ادامه
موجﺐ ﺑﺎزآرایی نورونی و ﺑﺎزسﺎزي سلولهﺎي مغزي گردد .در این
راستﺎ دواسﺎهﺎیﺎم و هﻤکﺎران( )41در سﺎل  4۵97گزارش ﮐردنﺪ ﮐه
ورزش میﺗوانﺪ ارﺗقﺎدهﻨﺪه دفﺎع آنتی اﮐسیﺪانی و فﺎﮐتورهﺎي
نروﺗروفیکی مﺎنﻨﺪ فﺎﮐتور نروﺗروفیک مشتق از مغز(،)BDNF

فﺎﮐتور رشﺪ شبه انسولیﻨی

(Insulin-Like Growth Factor1

) ،)(IGF-1فﺎﮐتور رشﺪ عصﺐ (Factor Nerve Growth
) )(NGFو فﺎﮐتور رشﺪي آنﺪوﺗلیﺎل عروقی (Vascular

) )endothelial growth factor(VEGFﺑﺎشﺪ ﮐه در ادامه موجﺐ
فرآیﻨﺪ نوروژنز و ﮐﺎهش ﺗﺨریﺐ عصبی میشونﺪ ( .)9۰در مطﺎلعه
دیگري گزارش شﺪه گروههﺎي ورزش ﮐرده روي ﺗریﺪمیل ،میزان
ﺑﺎالﺗري از فﺎﮐتور هﺎي نروﺗروفیک داشتﻨﺪ .در نتیجه میزان ﺑیشتري
از الیگودنﺪروسیﺖهﺎ را نسبﺖ ﺑه گروهی ﮐه ﺑﺪون ورزش ﺑودنﺪ
نشﺎن دادنﺪ ( .)46ﺑهنظر میرسﺪ یکی دیگر از مکﺎنیسم هﺎي موثر
در پیشگیري از ﺗﺨریﺐ الیگودنﺪروسیﺖهﺎ ﺗغییراﺗی ﺑﺎشﺪ ﮐه در
سﺎیتوﮐﺎین هﺎي ضﺪ التهﺎﺑی ﺗوسط ورزش شﻨﺎ ﺑهوجود میآیﺪ.
سﺎیتوﮐﺎین هﺎي ضﺪ التهﺎﺑی اعم از ایﻨترلوﮐین Interleukin-( 9۵
 ،)10ﺑﺎ جلوگیري از فعﺎلیﺖ سﺎیتوﮐﺎین هﺎي التهﺎﺑی نظیر عﺎمل
نکروز ﺗومور آلفﺎ ( )Tumor Necrosis Factor Alpha, TNFαو
ایﻨترفرون ﺑتﺎ یک ( )Interferon β-1ﺑﺎعث ﮐﺎهش التهﺎب می شود.
نشﺎن داده شﺪه اسﺖ ﮐه افزایش سﺎیتوﮐﺎین هﺎي التهﺎﺑی موجﺐ
التهﺎب و در ادامه موجﺐ ﺗﺨریﺐ الیگودنﺪروسیﺖهﺎ و میلین
میشونﺪ ﮐه ورزش شﻨﺎ ﺑﺎ قﺎﺑلیتی ﮐه در ﺗﻨظیم فﺎﮐتور هﺎي التهﺎﺑی
دارد موجﺐ ﮐﺎهش فﺎﮐتورهﺎي ضﺪ التهﺎﺑی و در نتیجه ﮐﺎهش
التهﺎب میشود(97و .)9۸ﺑﺎ اینحﺎل ،در مطﺎلعه دیگري نشﺎن داده
شﺪه اسﺖ ﮐه شﻨﺎ موجﺐ افزایش سلولهﺎي الیگودنﺪروسیتی در
مﻨﺎطق دمیلیﻨه شﺪه نﻤی شود( .)9۵علﺖ این ﺗﻨﺎقض را می ﺗوان در
اثرات دو سویه فﺎﮐتور هﺎي التهﺎﺑی در ﺗرمیم میلین دانسﺖ.
سرﮐوب التهﺎب هﻤیشه ﺑﺨودي خود مﺨصوصﺎ در افراد مبتال ﺑه
 MSنشﺎنگر خوﺑی ﺑراي ﺑهبود فرآیﻨﺪ میلیﻨیشن نﻤی ﺗوانﺪ ﺑﺎشﺪ.
 TNFαﺑعﻨوان یک فﺎﮐتور التهﺎﺑی شﻨﺎخته شﺪه هﻤﺎنﻨﺪ دیگر
فﺎﮐتورهﺎي التهﺎﺑی موجﺐ التهﺎب در  CNSشﺪه ﮐه این اﺗفﺎ مﻨجر
ﺑه دمیلیﻨیشن در آن مﻨطقه می شود .از سوي دیگر عﺎمل جبران این
ﺗﺨریﺐ ،مهﺎجرت الیگودنﺪروسیﺖهﺎي پیش سﺎز ﺑه مﻨطقه دمیلیﻨه
شﺪه اسﺖ ﮐه محرک این مهﺎجرت التهﺎب ایجﺎد شﺪه ﺗوسط
فﺎﮐتور هﺎي التهﺎﺑی اسﺖ( .)99نتﺎیج مطﺎلعه حﺎضر نشﺎن داد ﮐه شﻨﺎ
میﺗوانﺪ اثرات ﺗﺨریبی ﮐﺎپریزون ﺑر ﺑﺎفﺖ میلین را ﮐﺎهش دهﺪ.
هﻤﺎنطور ﮐه در شکل  9و یﺎفته هﺎي نرم افزار  Image jمشﺎهﺪه
میشود ﺑﺎفﺖ میلین در گروه ﮐﺎپریزون داراي ﮐﻤترین ﺗراﮐم اسﺖ
امﺎ در گروه شﻨﺎ+ﮐﺎپریزون ﺗراﮐم میلین ﺑطور معﻨﺎ داري نسبﺖ ﺑه
گروه ﮐﺎپریزون ﺑﺎالﺗر اسﺖ .الیگودنﺪروسیﺖهﺎي ﺑﺎلغ ،مرحله نهﺎیی
فرایﻨﺪ ﺗولیﺪ میلین هستﻨﺪ ﮐه از ﺗﻤﺎیز و ﺑلوغ سلول هﺎي
الیگودنﺪروسیﺖ هﺎي پیش سﺎز و نﺎﺑﺎلغ ﺑوجود می آیﻨﺪ .ﺑه هﻤین
دلیل ،ﺑﺎ افزایش الیگودنﺪروسیﺖ هﺎي ﺑﺎلغ ،احتﻤﺎال ﺗولیﺪ غالف
میلین و ﺑﺎزسﺎزي آن افزایش می یﺎﺑﺪ ( .)1مﺎ در این مطﺎلعه نشﺎن
دادیم ﮐه ورزش شﻨﺎ ﺗﺨریﺐ سلول هﺎي الیگودنﺪروسیﺖ ﺑﺎلغ را
نسبﺖ ﺑه گروه ﮐﺎپریزون ﮐﺎهش داده و در نتیجه موجﺐ افزایش
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 در جسم پینهای مغز موشهای مدل بیماری مولتیپل اسکلروزیس،تأثیر تمرین شنا بر سلولهای الیگودندروسیتی و بافت میلین

 در مطﺎلعه، ﺑرخالف نتﺎیج مطﺎلعه حﺎضر.ﺗراﮐم میلین می شود
دیگر ورزش در مﺪل حیوانی ﮐﺎپریزون ﺑﺎعث ﺗغییرات ﮐلی در
 در ﺗوجیه این اختالف می ﺗوان چﻨین ﺑیﺎن.)92(ﺑﺎفﺖ میلین نشﺪ
ﮐرد ﮐه اثرات ورزش می ﺗوانﺪ ﺑستگی ﺑﺎالیی ﺑه مﻨطقه مورد نظري
 ﺑه سن حیونﺎت مورد آزمﺎیش و نوع و شﺪت،ﮐه ﺑررسی می شود
ورزش استفﺎده شﺪه داشته ﺑﺎشﺪ لذا ﺗحقیقﺎت ﺑیشتري در این زمیﻨه
.مورد نیﺎز اسﺖ
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