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 چکیده
 تهیه ریقط از را عصبی هایپایانه و نورون که بوده عصبی سیستم در حیاتی فرایند آکسونی انتقال

 ظحف سمیت، ایجاد از جلوگیری برای تاخورده هایپروتئین کردن پاک و میتوکندری و هاچربی ها،پروتئین
. است رگیرد جلو به سریع رو انتقال در که بوده آکسونی انتقال درگیرهای پروتئین از یکی 1-کاینزین. کندمی

 این دفه عصب، تخریبهای بیماری در آکسونی انتقال در درگیر هایپروتئین اختلال بودن رایج به باتوجه
 نرهای رت سیاتیک عصب 1-کاینزین ژن بیان بر نوروپاتیک درد و یافته کاهش فعالیت اثر بررسی مطالعه

 سالم کنترل به دوگروه گرم 051±01وزن میانگین با ویستار نژاد نر صحرایی موش سر 11 .باشدمی ویستار

(C) یافته کاهش فعالیت گروه و (SNL) نوروپاتیک درد رفتاری هایآزمون آن از پس هفته 6 طی. شدند تقسیم 
 عصب در 1-کاینزین ژن بیان تغییرات ششم هفته پایان در. شد انجام مستمر طور به پژوهشی هایگروه در

 نوروپاتیک درد رفتاری هایآزمون هفته، 6 از پس .شد محاسبه گیریاندازه  Real timeتکنیک با سیاتیک
 طور به کنترل گروه به نسبت درد آستانه SNL گروه در که داد نشان حرارتی پردردی و مکانیکی آلوداینیای
 به شده  SNLگروه در سیاتیک عصب در 1-کاینزین ژن بیان میزان همچنین .(P<0.05)بود کمتر معناداری

 و یافتهکاهش بدنی فعالیت رسدمی نظر . به(P<0.05)بود  یافته افزایش کنترل گروه به نسبت معناداری طور
 اعمال به توجه با. است مرتبط سیاتیک عصب فیبر در 1-کاینزین یافتهافزایش ژن بیان با نوروپاتیک درد

 عضلانی و عصبی سیستم عملکردی اختلالات موجب شرایط این احتمالاً نورون در 1-کاینزین فیزیولوژیک
 .شودمی

 1-ینزینکا ی،انتقال آکسون ی،بدن یتفعال ی،درد نوروپات های کلیدی:واژه
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Abstract 

The Axonal transmission is a vital process in nervous system that protects neuron and 

nervous terminal by provide proteins, fats and mitochondria and cleanses supplemented proteins 

to prevent toxicity. Keynesin-1 is a one of proteins involved in axonal transport that involves in 

rapid forward transmission. With respect to, prevalence of dysfunction in proteins that are 

involved in axonal transport in nervous disease, this research is aimed to investigation the effect 

of decreased physical activity and neuropathic pain on present the keynesin-1 gene expression 

of sciatic nerve in Wistar male rats. 10 male Wistar rats in the weight range of 250±30 gr were 

randomly divided into two groups, including control group (C) and decreased physical activity 

group (SNL). For 6 weeks, neuropathic pain behavior tests were conducted continually in both 

groups. At the end of the 6 week, the changes in keynesin-1 gene expression in sciatic nerve 

were measured with Real time technique. The behavioral tests demonstrated that spinal nerve 

ligation induced thermal hyperalgesia and mechanical allodynia in the SNL group. Decreased 

pain threshold was observed throughout the study period (p<0.05). Additionally, in comparison 

with the C group, keynesin-1 gene expression in sciatic nerve fiber was significantly higher in 

the SNL group (p<0.05). It seems that SNL and neuropathic pain associated with up regulated 

keynesin-1 gene expression in sciatic nerve. With respect to physiologic actions keynesin-1 in 

nerves, probably this conditions lead to dysfunction of neuromuscular system.    

  

Keywords: Neuropathic pain, Physical activity, axonal transport, keynesin-1  
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03  1031پنجم/شماره دوم/ درستی در فیزیولوژی ورزش/سال دو فصلنامه مطالعات کاربردی تن 

 مقدمه
 یهاپروتئین در اختلال عصب، تخریب هایبیماری هایشاخص از یکی

 هایبیماری از یکی نوروپاتی درد. (1)است آکسونی انتقال درگیر حرکتی
. ندهست مبتلا آن به جهان سرسرا در افراد از بسیاری که است عصب تخریب

 پیکریحسی اعصاب بیماری یا آسیب از که است دردی نوروپاتی، درد
(Somatosensory )همچون بسیاری اختلالات موجب و شده حاصل 

 سیستم در تغییرات بر علاوه. (0)شود می خودخودبه درد و پردردی آلوداینیای،
 یمارانب حرکت و جسمانی فعالیت سطح کاهش وجبم نوروپاتیک درد عصبی،

 آن از ناشی عوارض و یافته کاهش بدنی فعالیت معرض در را هاآن و شده
 ترمیم نورونی .(4, 0)دهدمی قرار عضلانی و عروقی-قلبی بیماری همچون
 این .شوندمی نورونی رویش موجب که است ذاتی هایسازوکار بسیج نیازمند

 ورونن سلولی جسم به دیده آسیب محل از آکسونی انتقال نیازمند فرایندها
 آسیب گستردگی و میزان مورد در موقع به و صحیح اطلاعات تهیه جهت

 فاقد معمولاً هاآکسون. (5)است سلولی جسم مناسب پاسخ فراخوانی و آکسونی
 در سونآک مواد تمام و بوده هامولکول دیگر و پروتئین سنتزکننده هایاندامک

 سونآک در هدف نقاط به آکسونی انتقال طریق از و شده سنتز سلولی جسم
 دارد وجود تکاملی سازوکار همزمان طور به(. جلو روبه انتقال) شوندمی منتقل

 جهت در را( غیره و هااندامک فرسوده، هایپروتئین مانند) هامحموله که
 ورکلی،ط . به(عقب روبه انتقال)دهند می انتقال سلولی جسم سمت به-مخالف
 رد، کاینزینپذیمی صورت حرکتی هایپروتئین از دسته دو توسط انتقالی چنین

. (6)نندکمی هدایت را عقب به رو و جلو به رو انتقال ترتیب به که داینئین و
 مختلف مواد الانتق و نقل که هستند حرکتی هایپروتئین کاینزین، هایپروتئین

-های کاینزینپروتئین. هستند خانواده15و دارای  دارند عهده بر هاآکسون در را
( بوده که زودتر از سایر Conventional، کاینزین قراردادی )KIF5یا  1

ها کشف شده و همچنین فراوانترین پروتئین حرکتی در نورون کاینزین
و  KIF5C ،KIF5Bباشد: دارای سه زیرشاخه می KIF5.  (2, 1)باشدمی

KIF5A به شکلی که ،KIF5A  وKIF5C ها بیان به طور ویژه فقط در نورون
. انتقال (3)های بدن وجود دارد در تمام سلول KIF5Bشوند درحالیکه می

یک فرایند حیاتی در سیستم عصبی مرکزی است که در  1سیتوپلاسمی
ها ی عصبی و حمایت آنهاسلولو ساز عملکردهای متنوعی مانند سوخت 

. این فرآیند (11, 11)درگیر است  هایتوکندریمو  هایچرب، هاپروتئینوسیله به
ی بازیافت شده یا ناسازگار باعث بهبود بقای هانیپروتئسازی از طریق پاک
ی عصبی قادر به مقابله با هاسلولکه  شودیمو باعث  (10, 10)عصبی شده 

اعضای  یکی از KIF5B0. (14)فشار اکسایشی باشند  شرایط متعددی مانند
سریع درگیر است  0یجلوروبهباشد که در انتقال آکسونی می هانینزیکاخانواده 

 یسازهاشیپ، انتقال آکسونی 5و سینتابولین 14-و از طریق تعامل با سینتاکسین
 KIF5B. در طی رشد سیستم عصبی، (15) کندیمی گریانجیممنطقه فعال را 

 کندیمسیناپسی وابسته به فعالیت در هیپوکمپ کمک ی پیشریپذشکلبه 
را در هیپوکمپ  هاتیدندرو مورفوژنز  RNA6وآمد . این پروتئین، رفت(16)

وزیکولی  سازهایپیشی عصبی، هاسلولدر  KIF5B. (11) کندیمتنظیم 
ی هانیپروتئکه حاوی اجزای  کندیمی غشایی را حمل هااندامکسیناپسی و 
و  051ی سیناپسی مانند پروتئین مرتبط با سیناپتوزومال ریپذشکلوابسته به 
است که سطوح  شدهداده. علاوه بر این نشان (13, 12)هستند  1-سینتاکسین

 .(01)مرتبط است  و بیوژنز میتوکندریایی (01)با عملکرد حافظه  KIF5B بیان
 

1. Cytoplasmic transport 

0. Kinesin family member 5B 

0. Anterograde 

4. Syntaxin 1 

آمده در پیشینه پژوهشی دستی بههاافتههرحال، تضاد موجود در یبه
در بررسی پیشین،  .ی بیشتری در این زمینه لازم استهایبررسروشن نیست و 

روتئینی پبیان و محتوای  تواندیمفعالیتی نشان دادیم که تمرین ورزشی  و بی
KIF5B  (00)نغییر دهد  هاموشرا در اعصاب حسی، حرکتی و سیاتیک .

-روتئیناختلالات پبا ممکن است درد نوروپاتیک ناشی از فعالیت کاهش یافته 

که شناخت پاتولوژی آن ممکن است  های مرتبط با انتقال آکسونی همراه باشد
-های مقابله با آن یاری دهد. با این حال بر اساس دانستهما را در رسیدن به راه

ی وروپاتندرد شکل ای که تاثیر مزمن فعالیت کاهش یافته را به های ما مطالعه
های حرکتی درگیر انتقال آکسونی بررسی کرده باشد، وجود ندارد. بر پروتئین
 فعالیت هفته 6 تاثیر به بررسیدر این تحقیق سعی برآن است که از این رو 

-رت سیاتیک عصب KIF5B ژن بیان بر درد نوروپاتی شکل به یافته کاهش

  .شود پرداخته ویستار نر های

 شناسیروش

ای با میانگین وزنی هفته 2نر نژاد ویستار  سر موش صحرایی 11
و تحت  سلسیوسدرجه  00±4)گرم( خریداری و در شرایط دمایی  01±051

روشنایی در آزمایشگاه حیوانات دانشگاه تربیت -ساعت تاریکی 10:10سیکل 
ها به دو گروه مدرس نگهداری و با غذای مخصوص و آب تغذیه شدند. رت

 (SNL) (5=تعداد)لیگاسیون عصب نخاعی و گروه  (C( )5)تعداد= کنترل سالم
سازی شدند. هر روز به وضعیت بهداشتی تقسیم و بر اساس وزن همسان

ها توسط دو نفر نیز شد. در سراسر دوره پژوهش موشحیوانات رسیدگی می
جا و دستکاری شدند. در پژوهش حاضر، کلیه اصول اخلاقی کار با حیوانات جابه

 .یید قرار گرفتأدانشگاه مورد ت توسط کمیته اخلاق

 سیون عصب نخاعیلیگا ایجاد نحوه

گرم در هر میلی 61ها با سدیم پنتوباربیتول )جهت لیگاسیون ابتدا رت
هوش شده و سپس عصب پنجم کمری کیلوگرم بصورت درون صفاقی( بی

به طور محکم گره زده شد. به  (00) ها بر اساس روش کیم و چانگنخاعی آن
ای در سطح مهره چهارم کمری و دوم خاجی طور خلاصه، عضلات بین مهره

جدا شده و زائده عرضی مهره ششم کمری برداشته شد. عصب پنجم کمری 
گردید. عصب سمت چپ نخاع مشخص و با ظرافت از اعصاب مجاور جدا می

، دقیقاً (Thread silk) نخ مخصوصپنجم کمری به طور محکم با استفاده از 
در انتهای دیستال جهت اطمینان از ایجاد اختلال در تمام فیبرها گره زده شد. 
همچنین، جهت اجتناب از آسیب به عصب چهارم کمری، دقت بالایی مبذول 

گردید. تنها حیواناتی در ادامه آزمایش لحاظ شدند که درد نوروپاتی را در می
 .شان دادندهای رفتاری نآزمون

 های رفتاریآزمون

های رفتاری نیز حیوانات پیش از به منظور سازگاری جهت آزمایش
بار برای هر  0روز در معرض آزمایشات رفتاری ) 0بندی نخاع به مدت لیگاتور

آزمایش( قرار گرفتند. بدین صورت که حیوانات پس از انتقال به آزمایشگاه 
دقیقه در محیط اصلی  01-01یش، به مدت رفتار درد، بدون اجرای واقعی آزما

سرانجام، به منظور ثبت اولیه میزان رفتارهای درد، . گرفتندآزمایش قرار می

5. Syntabulin 

6. Ribonucleic acid  
1. Synaptosomal-associated protein 25 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiNp_OM0KjbAhVJ6KQKHUrBD1MQFgg9MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fgene%2F3799&usg=AOvVaw2HN6NFPYxL0msNdPYwRfNW


  01 نر ییصحرا های موش یاتیکدر عصب س 1-ینزینکا mRNAبر سطوح   یعصب نخاع یگاسیونهفته ل 6 یرتاث

ها، عملیات لیگاتوربندی انجام شد. هر هفته پس از پس از اجرای اولیه آزمون
های رفتاری درد و پس از اطمینان یافتن لیگاتوربندی، با اجرای مجدد آزمون

درد نروپاتیک، حیواناتی که پاسخ درد نوروپاتیک را در گروه لیگاسیون از وقوع 
نشان دادند به عنوان آزمودنی در پژوهش در نظر گرفته شدند. تا پایان پژوهش 

ه ها هر هفتهای رفتاری به منظور تاًیید وجود درد نوروپاتیک در آزمودنیآزمون
 .(04)اجرا گردید

ینیای مکانیکی، حیوان بر روی یک شبکه اگیری آلودبه منظور اندازه

 01و ارتفاع  01×01سیمی و در داخل یک محفظه پلکسی گلاس به ابعاد 

دقیقه  01فت. جهت عادت کردن حیوانات به محیط جدید،سانتی متر قرار گر

قبل از آزمایش، درون محفظه شفاف و بر روی صفحه مشبک قرار گرفتند. به 

در محدوده  Von Ferry منظور سنجش آلودینیای مکانیکی، از تارهای مختلف

جهت   USA،Stolting ( ساخت شرکت61، 06، 15، 2، 6، 4، 0گرم ) 61تا  0

پوست به تحریکات تماسی استفاده شد. هر آزمایش با تار  سنجش حساسیت

دارای کمترین وزن شروع شد و در صورت عدم ایجاد پاسخ، به ترتیب از تارهای 

بار متوالی، پاسخ )بلند کردن پا توسط  0با وزن بالاتر استفاده گردید. چنان چه 

  پنجهگردید، همان وزنه به عنوان آستانه پس کشیدن حیوان( مشاهده می

(PWT)   ،ثبت شد و آزمون خاتمه یافت. چنانچه حیوان به هیچ یک از تارها

به عنوان آستانه پاسخ در نظر  61داد، عدد نیز پاسخ نمی 61از جمله تار شماره 

دقیقه تکرار شد و  0بار و به تناوب حداقل  0گرفته شد. همچنین، هر آزمایش 

 .(05) نجه منظور گردیدمیانگین آنها به عنوان آستانه پس کشیدن پ

با  (06) همکاران و Hargreaves روش از استفاده با حرارتی پردردی

 کمی تغییر، مورد سنجش قرار گرفت. به طور خلاصه، با استفاده از دستگاه

Radiant Heat Plantar Test  (Ugo Bassil, Italy)   حیوانات در سه اتاقک

و بر روی سانتی متر(  01و ارتفاع  00)طول و عرض  از جنس پلکسی گلاس

دقیقه سازگاری حیوان  01یک صفحه پلکسی گلاس تمیز قرار گرفتند. پس از 

با محیط جدید، با جابه جایی منبع متحرک تابش نور حرارتی، بخش میانی کف 

پای حیوان از میان سطح پلکسی گلاس در معرض تشعشع ثابت حرارتی قرار 

ال تگاه به کف پای حیوان، تایمر فعگرفت. پس از تابش نور حرارتی توسط دس

شد و با کشیدن پا، تابش نور قطع و تایمر متوقف گردید و با ثبت زمان تاخیر 

-میزان تحمل حیوان نسبت به محرک آسیب (PWL) در پس کشیدن پنجه

تا  5رسان حرارتی مورد سنجش قرار گرفت. هر پا به طور متناوب و با فواصل 

ها به عنوان آستانه درد حرارتی ایش و میانگین آندقیقه، برای سه بار آزم 11

 00ثبت شد. همچنین، جهت جلوگیری از آسیب بافت، نقطه نهایی آزمایش 

ان تاخیر گیری اولیه به عنوثانیه در نظر گرفته شد. همچنین، میانگین سه اندازه

 . پایه در نظر گرفته شد

 استخراج نمونه

ها توسط تزریق درون صفاقی تهفته، ر 6ساعت پس از پایان دوره  42

های نخاعی هوش و سگمنتبی  (mg/kg 10)و زایلازین (mg/kg 90) کتامین

 T10-T12 هایکه در رت، میان دنده (L4-L6) تشکیل دهنده عصب سیاتیک

(mm 25-20) ترین بخش ممکن بلافاصله با برش در پایین. قرار گرفته اند

 نیتروژن منجمد و برای تجزیه و تحلیل بعدیها در استخراج شد. تمامی نمونه

 .نگهداری شدند  -21در دمای 

  1-کاینزین  بیان ژن

به نسبت  total RNA گرم بافت جهت استخراجمیلی 51سنجش حدود 
برداشتن اجزاء هموژن گردید. به منظور  QIAzol Lysis Reagent در 11به  1

 min 11 ،g1 0111، گراددرجه سانتی 4پروتئینی، محصول حاصل در
ثانیه  15با کلروفرم مخلوط و به مدت  5/1به  1سانتریفوژ شد. سپس به نسبت 

سانتریفوژ و  1C4 ،min15 ،g1 0111به شدت تکان داده شد. محصول در 
برداشته و با نسبت  RNA بخش معدنی و آبی از هم جدا شدند. بخش محتوی

قیقه در دمای اتاق رها و سپس د 11با ایزوپروپانول مخلوط و به مدت  5/1به  1
در اتانول  RNA حاوی Pelletشد. سانتریفوژ  1C 4 ،min 11 ،g1 0111 در

مورد  RNA حل گردید. غلظت RNAS-Free آب Lµ 01 شستشو و در
 021به  061و نسبت جذبی  (Eppendorff, Germany)  سنجش قرار گرفت

با استفاده  cDNA سنتزبه عنوان تخلیص مطلوب تعریف گردید.  0تا  2/1بین 
 و آنزیم  Random hexamer primer ستفاده ازا و با RNA از gµ1  از

Mmulv Reverse transcriptase  گیری سطوح بیانگرفت. اندازهانجام 

mRNA dynein از روش کمی  Real time-PCR با استفاده از Primix syber 

green II  انجام( شدUSA Applied Biosystems .)لوط واکنش در حجم مخ
صورت پذیرفت. طراحی  duplicate و هر واکنش به صورت Lµ 01 نهایی

 در بانک ژنی GAPDH و 1-کاینزین هایپرایمرها بر اساس اطلاعات ژن

NBCIو توسط شرکت ماکروژن (Macrogen Inc., Seoul, Korea)   انجام
یی مورد به عنوان ژن کنترل استفاده گردید. برنامه دما GAPDH شد. از

 15به مدت  35دقیقه،  11به مدت  35شامل  Real time-PCR استفاده در
های موردنظر سیکل( بود. میزان بیان ژن 41دقیقه )تکرار  1به مدت  61ثانیه، 

  .محاسبه شد  ΔΔCT -2 نیز با روش

 تجزیه و تحلیل آماری

 اسمیرنوف ها از آزمون کولموگروفجهت تعیین نرمال بودن توزیع داده
(KS)ا ه، استفاده شد. جهت تعیین معناداری تفاوت بین متغییرها و تعامل آن

 های تکراری واز تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تحلیل واریانس با اندازه
ها با استفاده از استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده Tukey آزمون تعقیبی

در نظر ( P≤0.05) 15/1ی دارانجام و سطح معنی SPSS-20 افزارهاینرم
 .گرفته شد

 نتایج

 پردردیدر پس کشیدن پا ) (SNL) هفته  گروه لیگاتوربندی 6در طول 
 حرارتی( به طور معناداری زودتر نسبت به گروه کنترل واکنش نشان دادند

 (.1 نمودار)
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 تغییرات درد نوروپاتیک )هایپرآلژزیای حرارتی(، * اختلاف معنادار نسبت به گروه کنترل  -1شکل 

نیای ادر آستانه تحریک درد پا )آلود (SNL) هفته گروه لیگاتوربندی 6در طول 

 مکانیکی( به طور معناداری زودتر نسبت به گروه کنترل واکنش نشان دادند

 (.0نمودار)

 

 نیای مکانیکی(، * اختلاف معنادار نسبت به گروه کنترلاتغییرات درد نوروپاتیک )آلود  -0شکل

نسبت به گروه  (SNL) درگروه لیگاتوربندیKIF5B هفته بیان ژن 6پایان در

 (.0نمودار) کنترل به طور معناداری افزایش نشان داده بود

 

 اختلاف معنادار نسبت به گروه کنترل*، KIF5Bن تغییرات بیان ژ -0شکل
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 بحث و نتیجه گیری 

تی درگیر حرک پروتئینفعالیتی بر بیان ژن بیریتأثدر پژوهش حاضر، 
فعالیتی در انتقال سیتوپلاسمی مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که بی

در عصب سیاتیک  KIF5B پروتئینباعث کاهش سطوح رونویسی 
ی رو به مندعلاقهی اخیر هاسالدر  اگرچه. شودیمی صحرایی هاموش

بر  فعالیتی مختلفی فعالیت بدنی و بیهامدلی اثرات ریگاندازهرشدی در 
ولی هیچ توافقی در مورد  (01)وجود داشته است  ی عصبیریپذشکل

لیگاسیون عصب نخاعی برای به دست آوردن تغییرات سودمند و بهینه در 
 یهاافتهحال، یبااین. ویژه در سیاتیک وجود نداردسیستم عصبی به

که تمرین، اثرات مفیدی بر  دهدیمی قبلی نشان هاپژوهشاز  آمدهدستبه
برای مثال . (03, 02) اردی ساختاری و عملکردی دستگاه عصبی دهاجنبه

 گزارش شده است که تمرین منجر به افزایش عوامل رشد عصبی مانند
BDNF (01)و افزایش  (00)، کاهش التهاب (01)رس اکسایشی ، کاهش است

درنهایت، منجر  هایسازگاراین . (00) شودیمجریان خون در دستگاه عصبی 
ی عصبی ناشی ریپذشکلاگرچه مزایای . (04) شودیمبه بهبود عملکرد مغز 

صب اما در خصوص لیگاسیون ع ،اندشدهطورکلی پذیرفته تمرینات ورزشی بهاز 
و  1در این راستا لو .نخاعی و فعالیت ورزشی اطلاعات جامعی وجود ندارد

بی ناشی ی عصریپذشکلت وابسته به ( بیان کردند که تغییرا0112همکاران )
از تمرین ورزشی به شدت تمرین بستگی دارد. تمرین با شدت کم منجر به 

در هیپوکمپ  NMDA0و گیرنده شماره یک  BDNFژن  افتهیشیافزابیان 
  .(05)یی در ارتباط است زاعصببا  هایسازگارکه این  شودیمموش صحرایی 

 بتخری هایبیماری در یک پدیده شایع آکسونی انتقال در اختلال
 هایبیماری از یکی دردناک نوروپاتی. (06)است آلزایمر بیماری نظیر عصب

 و رکزیم عصبی سیستم در عملکردی اختلالات با که عصبی بوده تخریب
 و جسمانی فعالیت سطح کاهش موجب آن علاوه و (0) بوده راههم محیطی
 حرکتی فقر خطر در بیماران این رو این از. (01)شودمی مبتلا افراد در اجتماعی

 ببس توانندمی نیز هاآن خود که باشندمی چاقی مانند آن ناشی عوارض و
 پژوهش نتایج. (02)شود بدنی فعالیت بیشتر کاهش و بیماری کردن تروخیم
 یکنوروپات درد شکل به یافته کاهش فعالیت هفته 6 دهدکهمی نشان حاضر
 SNL دچارهای رت سیاتیک عصب در KIF5B ژن بیان افزایش به منجر

های اساسی در انتقال آکسونی سریع دارند. نقش KIF5های شود. پروتئینمی
های کشت شده ها در نورون( این پروتئینdepletionبا استفاده از تخلیه )

( neuritesها )طویل شدگی آکسون KIF5نشان داده است که در نبود 

( به انتهای synapsinو سیناپسین ) GAP-43یابد و انتقال کاهش می
 ها به طوردهد که این پروتئینشود. این یافته نشان میها مهار مینورون

. گزارش شده است در (03)شوندمنتقل می KIF5های ویژه بوسیله پروتئین
شوند، منتقل می KIF1Bو  KIF1Aحالیکه وزیکولی سیناپسی بوسیله 

های سیناپسی در غشای که برای اتصال وزیکول SNAREهای پروتئین
شوند. همچنین ها حمل میKIF5پیش سیناپسی ضروری هستند، بوسیله 

. در مدل حیوانی، (41)دهندها را نیز انتقال میمیتوکندری KIF5های پروتئین
(، تجمع میتوکندری در مرکز disruptedخاموش شد ) kif5Bزمانیکه ژن 

( که dystrobrevin-β. همچنین دیستروفین بتا )(41)لول مشاهده شد س
 KIF5Bباشد، جهت انتقال سلولی به یک پروتئین وابسته به دیستروفین می

 یآکسون انتقال با مرتبط هایپروتئین از یکی ،KIF5B .(40)وابسته است
. (40)دارد هانورون طول در یونی هایکانال انتقال در حیاتی نقش که بوده

 (44)لتاژیو پتاسیمیهای کانال انتقال و قرارگیری باها پروتئین این همچنین
 براین علاوه. هستند مرتبط نورونی غشای در GABA (45) هایوگیرنده
KIF5 همچون غشائی هایپروتئین ،(46)سیناپسی هایوزیکول انتقال در 

sNAP25 و syntaxin 1 (41) باشندمی مرتبط .KIF5B اعضای از یکی نیز 
KIF5هاولسل در میتوکندری انتقال به طور ویژه در براین علاوه که بوده ها 

دهند که حیات نورونی به شدت ها نشان میاین یافته .(41)دارد دخالت نیز
ر های درگیر در انتقال آکسونی وابسته هستند و دبه عملکرد طبیعی پروتئین
ها، باید شاهد پیامدهای بالینی در عملکرد آن صورت اختلال در عملکرد

 KIF5Bمشاهده شد که اختلال در حاضر سیستم عصبی باشیم. در مطالعه
 عالیتف درنتیجه و آلوداینیا، پردردی بصورت بیان ژن افزایش یافته موجب

همسو با نتیجه مطالعه حاضر، رحمتی و همکاران . شودمی یافته کاهش بدنی
گزارش کردند که فعالیت کاهش یافته به شکل درد نوروپاتی دیابت  (42)

ها نشان دادند که شود. همچنین آنمی  KIF1Bموجب افزایش بیان ژن 
فعالیت افزایش یافته به صورت تمرینات استقامتی موجب تعدیل و اصلاح این 

توان از تمرینات ورزشی جهت جلوگیری و ممکن است ب شود.افزایش می
اصلاح عوارض بیماری نوروپاتی استفاده کرد. این فرضیه و اینکه چه 

 بر انندتومی یافته افزایش و کاهش فعالیت سازوکاری سبب شده است که
 طالعاتم بگذاردند نیازمند تاثیر آکسونی انتقال درگیرهای پروتئین بیان
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