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ABSTRACT
Introduction: Widespread agricultural use as well as increasing number of suicidal or
accidental ingestion of paraquat in the last few years enhance the necessity to evaluate the
mechanism of action and the complications, especially neuronal side-effects, of this herbicide.
The aim of this study was to evaluate the histopathological alterations of the substantia nigra
after paraquat intoxication in rats. Materials and Methods: 28 adult Wistar rats were
randomly divided into three experimental and one control groups. Paraquat at different doses
(10, 15 and 20 mg/kg) were injected intraperitoneally once a week for three consecutive weeks
to experimental groups; normal saline was injected to control group. After 28 days, the brains
were removed and sections from the compact part of the substantia nigra were stained by
toluidine blue. Results: A significant enhancement of the number of dark neurons in the
substantia nigra was observed in rats receiving 15 and 25 mg/kg of paraquat compared to
control group. Conclusion: Our findings point to the harmful effects of paraquat on neurons
of the substantia nigra. This suggests paraquat toxicity as a risk factor for neurological
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disorders, such as Parkinson’s disease.

1. Paraquat
2. Substantia Nigra
3. Pathology

*Corresponding Author: Abbas Tavasoly
E-mail: atavasoli@ut.ac.ir
doi: 10.18869/acadpub.shefa.4.4.41

4141

دوره چهارم ،شماره چهارم ،پاییز 1395

عاطفه صباغ ،1عباس توسلي ،*1جميله ساالر آملي ،2سيد حسین مرجانمهر

1

1گروه پاتولوژي ،دانشكده دامپزشكي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
2گروه علوم پايه ،دانشكده دامپزشكي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران

چــــــــكيد ه
مقدمه :استفادۀ كشاورزي وسيع بهعالوۀ افزايش تعداد مصرف اتفاقي يا به قصد خودكشي از پاراكوات
در چند سال گذشته ،ضرورت بررسي عمل و عوارض به خصوص اثرات جانبي عصبي ،اين علفكش را باال
برده است .هدف از این مطالعه بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک جسم سیاه پس از مسمومیت پاراکوات در
موشهاي صحرایی بود .مواد و روشها 28 :موش بالغ ويستار به طور تصادفی به سه گروه آزمايشي و
يك گروه کنترل تقسیم شدند .پاراکوات در دوزهای مختلف ( 15 ،10و  20میلیگرم/کیلوگرم) به صورت
داخل صفاقی یک بار در هفته برای سه هفتۀ متوالی به گروههاي آزمایشی تزريق شد؛ نرمال سالین به گروه
کنترل تزریق شد .بعد از  28روز مغزها برداشته شدند و برشهايي از قسمت متراكم جسم سياه با تولوئیدن
بلو رنگآميزي شدند .يافتهها :افزایش قابلتوجهی از تعداد نورونهاي تيره در جسم سیاه گروه موشهاي
صحرايي دريافت كنندۀ  15و  25ميليگرم/كيلوگرم پاراكوات مشاهده شد .نتيجهگيري :یافتههای ما به
اثرات مضر پاراکوات بر نورونهاي جسم سیاه اشاره ميكند .اين پيشنهاد ميكند ،سمیت پاراکوات به عنوان
یک عامل خطر برای اختالالت عصبی مانند بیماری پارکینسون ميباشد.
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تغييرات هيستوپاتولوژيك جسم سياه در نتيجۀ مسموميت پاراكوات در موش صحرايي
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راه اصلــی ورود ایــن ســم بــه بــدن از طریــق دهــان و دســتگاه
گوــارش بـ�هصوــرت عمـ�دی ی�اـ تصادف��ی میباشـ�د .هـ�ر چنــد
ـرات گــزارش شــده
از طریــق پوســت و استنشــاق نیــز بــه كـ ّ
اس��ت ( .)6در جــذب از راه پوســت و ریــه معمــوالً مســمومیت
سیسـ�تمیک اتفـ�اق نمیافتـ�د امـ�ا ورود آن از طریـ�ق دهـ�ان
ـمیت سیســتمیک شــده و عــاوه بر آســیب گوارشــی،
باعــث سـ ّ
س��ایر اعض��اء را نی��ز درگی��ر میکن��د ( .)7مســمومیت شــدید
بــا نارســایی چنــد ارگانــی مشــخص میشــود کــه عمدت ـاً بــه
ریــه ،کلیــه و کبــد آســیب میرســاند ( .)8احتمــال میدهنـ�د
ک��ه پاراکــوآت ی��ک محـ�رک ق�وـی در تشــکیل آنیونهـ�ای
�می بـ�وده
سوپراکسـ�ید باش��د ( .)9ای��ن رادیکاله��ا بسـ�یار سـ ّ
و بهشدــت بـ�ا ماکرومولکولهـ�ا ترکیـ�ب میشـ�وند و باعـ�ث
جدــی در اندامهــای مختلــف میگردنــد
ایجــاد آس��یبهای
ّ
(.)10
بــرای مدتهــای زیــادی مطالعــات تجربــی صــورت گرفتــه
ســمی پاراکــوآت بــر روی کبــد،
عمدتــاً بــه بررســی اثــرات
ّ
کلی��ه و ری��ه ب��ه دلیــل مــرگ ناشــی از نارســایی در عملکــرد
ایــن ارگانهــا متمرکــز بــود .گرایــش بــه مطالعــه در خصــوص
س��میت عصب��ی پاراک��وآت از آنجایــی آغــاز شــد
پتانســیل
ّ
ک�هـ دانش��مندان متوجـ�ه ش�بـاهت س��اختاری پاراکوــآت بــه
متابولیـ�ت فعـ�ال  6MPTPشــدند MPTP .نوروتوکســینی اســت
ک��ه باع��ث الق��اء پارکینســون در جونــدگان ،پریماتهــا و
انس��ان میش��ود ( .)11تحقیقـ�ات نشـ�ان داده اسـ�ت کـ�ه کاربرد
برخــی از انــواع آفتکشهــا از جملــه پاراکــوآت در مــزارع
کشــاورزی باعــث اختــاالت عصبــی از جملــه پارکینســون یــا
ل��رزش غی��ر ارادی اندامهاــی ب��دن میش�وـد .افــرادی کــه
در تمــاس مســتقیم بــا ایــن مــواد شــیمیایی قــرار میگیرنــد
Neurodegenerative
Degeneration
9
Compact part
10
Substantia nigra
11
Striatum
12
Etiology

بیمــاری پارکینســون ،ش��ایعترین بيمــاري تحليــل برنــدۀ
عصبــي 7بع�دـ از آلزایمـ�ر میباشـ�د ( )16کـ�ه در نتیجـ�ۀ
تحليــل 8نورونهاــی دوپامینرژیــک بخــش متراکــم 9جسـ�م
ســیاه 10واق��ع در مغ��ز میان��ی و ب��ه دنبــال آن نقــص در
آزادســازی دوپامیـ�ن در ناحی��ۀ اســتریاتوم 11بـ�ه وجــود میآیــد
( .)17بهــنحــوی کــه اگـ�ر  %۸۰ســلولهای ترشــح کننــدۀ
دوپامینــ از بی��ن برون��د ،عالي��م بیمــاری پارکینســون پدیــدار
میش��وند ک�هـ ای��ن عالي��م شـ�امل لــرزش ،سـ�ختی عضـلات،
ناتوان��ی در حف��ظ تعــادل و انجـ�ام حرــکات طبیعــی میباشــد.
سببشناســي 12ایــن بیمــاری کامــ ً
ا شــناخته نشــده اســت
ول��ی اسـ�ترس اکســیداتیو ،افزایــش پراکسیداســیون لیپیــدی،
کاهــش ســطح گلوتاتیــون ،تخریــب  DNAو تجمــع آهــن
بهعنــوان مهمتری��ن عوامـ�ل در ایجـ�اد تحليـ�ل نورونهـ�ای
دوپامینرژی�کـ و متعاقب�اـً پارکینس��ون هس��تند (.)18
مطالع��ات انج��ام ش��ده تاکن��ون برخ��ی اث��رات پاراک��وآت از
جمل��ه تغییـ�رات هیس�تـوپاتولوژیک در بافــت ریــه بــه صــورت
خونریــزی ،فیبــروز و ادم ،بافــت معــده بــهصــورت زخــم
مخاط��ی ،آتروف��ی الی��ۀ عضالن��ی و ادم در اســتروما ،بافــت
روده بــه صــورت زخــم مخاطــی ،نکــروز ســاختار غــددی و
آتروفـ�ی ویلیهـ�ا و در بافـ�ت بیضـ�ه بـ�هصـ�ورت دژنرسـ�انس
باف��ت منیســاز ،فیبــروز مرکــزی ،نکــروز ،از هــم گســیختگی
ســاختار توبولــی ،الیگواســپرمی و فقــدان میتــوز نشــان
داده اسـ�ت ()19؛ بنابرای��ن ب��ا توج��ه ب��ه اثــرات زیانبـ�ار
پاراک��وآت بــر بافتهــای مذکــور و نیــز اســتفاده وســیع از
ایــن علفکــش در ســالهای اخیــر در کشــورمان نیــاز بــه
سـ�میت و
مطالع��ه در م��ورد مکانیسـ�مهای مولکول��ی ایجـ�اد
ّ
تغیی��رات هیسـ�توپاتولوژیک پاراکــوآت در بافتهــای دیگــر از
جملهــ دس��تگاه عصبیــ را بیشـ�تر ک��رده اس��ت .از ایــن رو در
ـمیت عصبــی پاراکــوآت
مطالعــۀ حاضــر بــر آن شــدیم کــه سـ ّ
بــر جســم ســیاه مغــزی را بــهروش هیســتوپاتولوژیک در
مــوش صحرایــی بررســی کنیــم.
مواد و روشها
حیوانات آزمایشگاهی
ایــن مطالعــه بــر روی  28مــوش صحرایــی نــر بالــغ نژاد ویســتار
(تهیــه ش��ده از موسســۀ تحقیقــات واکســن و سرمســازی رازی)
Herbicides
Bipyridylium
3
Paraquat
4
Diquat
5
Morfam quat
6
1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine

7

1

8

2
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مســمومیت بــا علفکشهــا 1و ســایر مــواد شــیمیایی مــورد
اســتفاده در کشــاورزی یکــی از مشــکالت بــزرگ سیســتم
س�لامت در تم��ام جه��ان اس��ت ( .)1-2ســاالنه حــدود 2
میلیــون مســمومیت منجــر بــه بســتری و  20000مــرگ در
اث��ر س��موم کش��اورزی در دنی��ا گ��زارش میش��ود ( .)3گروهــی
از علفکشهــا دارای حلقــۀ بــای پیریدیلیــوم 2میباش��ند و
ب��هطــور وس�یـعی در صنعـ�ت کشـ�اورزی مـ�ورد اسـ�تفاده قـ�رار
میگیرنـ�د .ایــن دســته از علفکشهــا شــامل پاراکــوآت،3
دیکــوآت 4و مورفامکــوآت 5هســتند کــه مهمتریــن علفکــش
موج��ود در اینــ دســته ،پاراکــوآت میباشــد .پاراکــوآت بــا نــام
تجــاری گراماکســون از علفکشهــای دســتۀ بــای پیریدیلیــوم
میباشــد کــه از ســال  1962ب ـ ه طــور گســترده بــرای کنتــرل
علفه��ای هرــز بهــ کار م��یرود .فرمــول شــیمیایی ایــن
علفکـ�ش تماسـ�ی و غیـ�ر انتخابـ�ی  1و  1دی متیـ�ل  4-4بـ�ای
پیریدیلی��وم دی کلرای��د اســت (.)5
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مقدمه

بیشــتر در معــرض خطــر ابتــاء بــه بیمــاری پارکینســون قــرار
دارنــد ایــن افــراد شــامل کشــاورزان و کارگرانــی هســتند
کــه در بخــش کشــاورزی یــا در کارخانــۀ تولیــد ســم کار
میکننــد ( .)12، 13همچنیــن آشــکار شــده اســت افــرادی
کــه در حوالــی مناطقــی زندگــی میکننــد کــه در معــرض
آفتکشهــا قــرار دارنــد احتمــال بــروز بیمــاری پارکینســون
در آنه��ا بیش��تر اس��ت (.)14، 15
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Dark neurons
Morphology

44
44

ب�رـای ایـ�ن منظ��ور چروکیدگـ�ی س�لـول ،از دسـ�ت رفتـ�ن
یکنواخت��ی اجس��ام نیس��ل ،تراکـ�م سیتوپالس��م و هس��ته و
پیکنـ�وزه ش��دن هس�تـۀ نورونه��ا توس��ط میکروسـ�کوپ نــوری
بررسـ�ی گردیــد .تعــداد ســلولهای گلیــال بــا در نظــر گرفتــن
ریختشناســی 17ســلول بــا نرمافــزار  Image Jدر عکسهــای
گرفتــه شــده بــا بزرگنمایــی  40Xدر ناحیـ�ۀ متراکــم جســم
ســیاه دو نیمکــره از ســمت میانــی تــا بخــش جانبــی در بــرش
عرضــي شــمارش گردیــد و بـه صــورت درصــد محاســبه شــد.
جهــت اندازهگیــری حجــم ســلولهای گلیــال و نورونــی ده
مقطــع بافتــی تهیــه شــده از ناحیــۀ جســم ســیاه بــه صــورت
سـ�ریالی پـ�س از رنگآمیـ�زی بـ�ا بزرگنمایـ�ی  100Xتوســط
میکروســکوپ نــوری مــورد عکســبرداری قــرار گرفتنــد .از هــر
بــرش حداقــل ده تصویــر بــه صــورت تصادفــی انتخــاب گردید.
ب��ا اس��تفاده از نرمافـ�زار  cell countو ب��هروش اســتریولوژی
حج��م ســلولهای گلیــال و نــورون در هــر عکــس بــه صــورت
تصادفــی و در زاویههــای مختلــف در واحــد میکرومتــر
مکعــب اندازهگیــری شــد و بــه صــورت میانگیــن حجــم در
گروههـ�ای تزریقـ�ی و گـ�روه شـ�اهد محاسـ�به گردیـ�د.
تجزیه و تحلیل آماری
در ایــن مطالعــه نتایــج حاصــل بــهصــورت میانگیــن  ±خطای
معیـ�ار بیــان ش��ده اس�تـ .بهمنظـ�ور تعیی��ن وجـ�ود اختـلاف
معن��یدار بیـ�ن گروههــای م��ورد آزمایــش ،از روش آنالیــز
Coronal
Rostral
15
Caudal

16

13

17

14
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تمامــی تزریقـ�ات ب��ا ســرنگ انس�وـلینی یکبـ�ار مصـ�رف انجـ�ام
شـ�د و در طـ�ول مـ�دت آزمای��ش ،ش�رـایط پــرورش (درجــه
حــرارت ،ن��ور و تغذی��ه) ب��رای تم��ام گروهه��ا یکس��ان ب��ود.
موشه��اي صحرايـ�ي در ابتــدا و طـ�ول دورۀ آزمــون بــا
اس��تفاده از ت�رـازو بـ�ا دقــت  0/001گ�رـم وزن شـ�دند ت��ا میــزان
س��م مصرف��ی بـ�ا تغیی��رات در زمــان اجرــای آزمایــش مطابقــت
داشــته باش��د .در مراح��ل مختل��ف کار ضم��ن رعای��ت مسـ�ائل
اخالقـ�ی مـ�ورد تأییـ�د کمیتـ�ۀ اخـلاق دانشـ�گاه تهـ�ران سـ�عی
ش��د از هرگون��ه آزار جسـ�می و روش غیرضـ�روری اجتنـ�اب
گــردد .پــس از انجــام آخریــن تزریــق همــۀ حیوانــات یــک
هفتــه دورۀ ریــکاوری را گذراندنــد .ســپس حیوانــات هــر گــروه
توســط تزریــق داخــل صفاقــی کتامیــن  80( %10میلیگــرم
بـ�ر کیلوگـ�رم) و زایالزیـ�ن  15( %2میلیگــرم بــر کیلوگــرم)
ســاخت شــرکت آلفاســان هلنــد تحــت بیهوشــی عمیــق قــرار
گرفتنــد و بعــد از پرفیــوژن بــا  150تــا  200میلیلیتــر
محلــول نرمــال ســالین  0/9درصــد و در ادامــه  250میلیلیتــر
محلــول فیکســاتیو شــامل پارافرمالدئیــد  4درصــد در فســفات
بافــر  0/1مــوالر بــا  ،pH=7/4مغ��ز آنهــا خــارج گردیــد و
بــرای ثابــت شــدن داخــل محلــول پارافرمالدئیــد  4درصـ�د بـ�ه
مــدت  48ســاعت و ســپس در پارافرمالدئیــد  1درصـ�د بـ�ه
مــدت یــک هفتــه قــرار داده شــد .پــس از اطمینــان از ثبــوت
بافتـ�ی ،پاسـ�اژ بافـ�ت مطابـ�ق روش معمـ�ول بافتشناسـ�ی
صــورت گرفــت و بلوکهایــی از مغــز میانــی بــا در نظــر
گرفتــن مختصــات ناحیــۀ جســم ســیاه مغــزی طبــق اطلــس

بــا اســتفاده از دســتگاه میکروتــوم روتــاری از بلوکهــای
مذکــور مقاطــع عرضــي 13و سـ�ریالی بـ�ا ضخامـ�ت  8میک��رون و
فاصلـ�ۀ  50میک�رـون نســبت ب��ه یکدیگ��ر روی الم ژالتین��ه تهیه
شــد .ســپس  10بــرش از هــر گــروه از ســمت قدامــی 14ناحیــۀ
جســم ســیاه بــه ســمت خلفــی 15انتخ��اب ش��د ،بـ�ه صورتــی
ک�هـ تم��ام مح��دودۀ ایــن ناحیــه را شــامل شــود .اســایدهای
مذکــور بعـ�د از مرحلــۀ دپارافینــه بــا گزیلــول جهــت آبدهــی
در غلظتهــای نزولـ�ی اتانــول قــرار گرفتنــد ،پــس از مرحلــۀ
آبدهیــ و شستشوــ ب��ا آب ،توس��ط رنـ�گ تولوئیــدن بلـ�و
(خری�دـاری ش��ده از شــرکت س��یگما) رنگآمیــزی گردیدنــد
و در نهایــت اســایدها بــا چســب انتالــن و المــل پوشــانده
ش��دند .المهـ�ای رنگآمیزــی ش��ده توس��ط میکروسـ�کوپ
نــوری  Tokyo, Japan, Olympus, BX51 WIبـ�ا بزرگنمایـ�ی
 40Xو  100Xمــورد عکس�بـرداری قـ�رار گرفتنــد .تعــداد
نورونهــای تیــره 16در عکسهــای تهیــه شــده از بزرگنمایــی
 40Xدر ناحی��ۀ متراکــم جســم ســیاه دو نیمکــره از ســمت
میانـ�ی تـ�ا بخـ�ش جانبـ�ی در بـ�رش کرونـ�ال توسـ�ط نرمافـ�زار
 Image Jشمــارش شــد و نســبت بــه نورونهــای ســالم بــه
ص��ورت درص��د محاس��به گردیدــ و اعـ�داد ب��ه دســت آمــده
توس��ط آزم��ون آماــری آنالی��ز شدــند (تصویــر .)1
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بــا وزن حــدود  250-300گــرم طــی دی مــاه  93تــا شــهریور
مـ�اه  94انجــام شــد .قبــل از انجــام آزمایــش ،حیوانات بــا محیط
حیوانخان��ه ب��ه مــدت یــک هفتــه ســازگار گردیدنــد .حیوانــات
بــهصــورت انفــرادی در قفسهایــی از جنــس پلیکربنــات در
مرکــز نگهــداری حیوانــات دانشــکدۀ دامپزشــکی تهــران تحــت
شـ�رایط  12ســاعت روشــنایی و  12ســاعت تاریکــی ،دمــای
محیطــی  25تــا  23درجــۀ ســانتیگراد و رطوبــت نســبی 45
تــا  %55نگهــداری شــدند .در طــی مــدت نگهــداری ،حیوانــات
دسترســی آزاد بــه آب و غــذای اســتاندارد (بــهصــورت پلــت
ســاخت شــرکت بهپــرور) داشــتند .حیوانــات پــس از طــی
کـ�ردن دورۀ س��ازگاری ب��هص��ورت تصادفــی در  4گــروه  7تایـ�ی
گروهبن��دی شـ�دند ک�هـ ای��ن گروهه��ا ب��ه شــرح زیــر میباشــد:
ب��ه گ��روه ش��اهد ط��ی س��ه هفتــۀ متوال��ی ه��ر هفت��ه نرمــال
ســالین بــ ه صــورت درون صفاقــی تزریــق گردیــد .پاراکــوآت
بـ�ه گـ�روه تجربـ�ی اول 10 ،میلیگ��رم ب��ر کیلوگ��رم ،گـ�روه دوم
 15میلیگـ�رم بـ�ر کیلوگـ�رم و گـ�روه سـ�وم  20میلیگــرم بــر
کیلوگ��رم وزن بــدن طــی ســه هفتــۀ متوالــی هــر هفتــه بــه
ص��ورت درون صفاقـ�ی تزری�قـ ش��د .پاراکــوآت بــه کار رفتــه در
ایـ�ن مطالعـ�ه از شـ�رکت دارویـ�ی سـ�یگما خریـ�داری گردیـ�د و
نرم��ال ســالین  0/9درص��د بهعنــوان حــال مــورد اســتفاده
ق��رار گرف��ت.

پاکســینوس واتســون تهیــه گردیــد (.)20

مقــاله پـــــژوهشي

يافتهها

تصویــر  -1اثــر تزریــق دوزهــای  15،10و  20میلیگ�رـم ب��ر کیلوگ��رم از پاراک��وآت و گ��روه شــاهد بــر تع��داد نورونه��ای تی��ره و تع��داد سـ�لولهای گلیاــل در ناحی��ۀ متراکــم جســم ســیاه دو
نیمکرــه از س��مت میان��ی ت�اـ بخ��ش جانب��ی در ب��رش عرضـ�ي الــف :نمــای میکروســکوپ نــوری (بــا بزرگنمایــی  )40Xاز مقط��ع عرض��ی مغ��ز مـ�وش در گــروه ش�اـهد و گروههــای تزریقــی پاراکــوآت
ب��ا رنگآمی�زـی تولوئی��دن بل��و .ن��وک پی��کان نشاــن دهن��دۀ ن��ورون تی��ره و پی��کان نش��ان دهن��دۀ نــورون س�اـلم .ب :نمــودار مقایســۀ میانگیــن تعــداد نورونهــای تیــره بیــن گروههــای تزریقــی
پاراکوــآت و گ��روه شاــهد در میکرومت��ر مکعـ�ب .ج :نم��ودار مقایسـ�ۀ میانگیــن تعــداد ســلولهای گلیــال بیــن گروههــای تزریقــی پاراکــوآت و گــروه شــاهد در میکرومتــر مکعــب * .و *** بــه
ترتیــب نشــانۀ معن ـیداری  P>0/05و P>0/001میباشــد.

One way ANOVA
Tukey

18
19

4545
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نتایـ�ج حاص��ل از بررسیــ بافتـ�ی در ناحیــۀ متراکــم جســم
ســیاه دو نیمکــره از ســمت میانــی تــا بخــش جانبــی در
بــرش عرضــي پــس از تزریــق در گروههــای تجربــی و شــاهد
حاکــی از آن بــود کــه میانگیــن و انحــراف معیــار تعــداد
نورونهــای تیــرۀ شــمارش شــده در میکرومتــر مکعــب در
گــروه تجربــی بــا دوز  20میلیگــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم
وزن بـ�دن بـ�ا میانگیـ�ن  13/9 ± 0/7در مقایســه بــا گــروه
تجربــی بــا دوز  15میلیگــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن
بـ�دن بـ�ا میانگیـ�ن  )P>0/05( 12/3 ± 0/68و نســبت بــه
گــروه تجربــی بــا دوز  10میلیگــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم
وزن بــدن بــا میانگیــن  4 ± 1/26و گــروه شــاهد بــا میانگیــن
 )F)3،21(=254(-)P>0/001( 3/36 ± 0/49اختــاف آمــاری

معنــیداری نســبت بــه هــم داشــتند .همچنیــن میانگیــن و
انحـ�راف معیـ�ار تعـ�داد نورونهـ�ای تیـ�رۀ شـ�مارش شـ�ده در
گــروه تجربــی بــا دوز  15میلیگــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم
وزن ب��دن در مقایســه ب��ا گــروه تجربــی بــا دوز  10میلیگــرم
ب��ه ازای ه��ر کیلوگ��رم وزن بــدن و گـ�روه شـ�اهد بـ�ا P>0/001
اختــاف معنــیدار نشــان داد .در مقایســۀ گــروه تجربــی بــا
دوز  10میلیگــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن بــا گــروه
ش�اـهد نیـ�ز بــا  P>0/05اختــاف معنـیداري از لحــاظ تعــداد
نورونه��ای تی��ره گ��زارش شـ�د (تصویـ�ر -1ب) .میانگیــن
تع��داد گلی��ال در میکرومتــر مکعــب در دوز تزریقــی  20برابــر
بـ�ا  42 ± 9و دوز تزریقــی  15برابــر بــا  40 ± 6/2و دوز
تزریقــی  10برابــر بــا  31 ± 3/4و گــروه شــاهد برابــر بــا 2/6
 22 ±بوــد .در مقایس��ۀ میانگیـ�ن و انحـ�راف معیـ�ار گـ�روه دوز
تزریقــی  20و گــروه دوز تزریقــی  15نسـ�بت بـ�ه گـ�روه شـ�اهد
( )P>0/001و مقایســۀ گــروه دوز تزریقــی  20نســبت بــه دوز
تزریقــی  )F)3،21(=4/26(-) P>0/05( ،10اختــاف معنـیدار
مشــاهده شـ�د .در مقایســۀ بیــن گروهــی بقیــۀ دوزهــا اختــاف
معنــیدار مش�اـهده نگردیـ�د (تصویـ�ر -1ج).
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واریانــس یکطرفــه 18و آزموــن تعقیبــی توكــي 19اس�تـفاده شــد.
اختــاف در ســطح  P>0/05بهعنـ�وان تفـ�اوت معنـ�یدار در
نظ��ر گرفتــه شــد .بــرای انجــام محاســبات آمــاری از نرمافــزار
 IBM SPSS Statisticsنسـ�خۀ  19اســتفاده گردیــد.
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در نتیجــۀ مقایســۀ میانگیــن و انحــراف معیــار حجــم گلیــال در
میکرومتــر مکعــب در دوزهــای  20بــا میانگیــن ،763 ± 88/95
دوز تزریقـ�ی  15بــا میانگیــن  ،800 ± 64دوز تزریقــی  10بــا
میانگیــن  693 ± 44/76نس��بت ب��ه گـ�روه ش�اـهد بـ�ا میانگیـ�ن
 )F)3،21(=44، P>0/001( 374 ± 80اختــاف معنــیدار
مشــاهده گردیــد .در مقایســۀ بیــن گروهــی دوزهــای تزریقــی
 15 ،10و  20اختــاف معن�یـدار مشاــهده نشدــ (تصویـ�ر -2ب).

در مقایســۀ درون گروهــی بیــن میانگیــن و انحــراف معیــار
حجــم نورونهــای ســالم در میکرومتــر مکعــب در دوز تزریقــی
( 20میانگیــن  ،)1718 ± 55/55دوز تزریقــی ( 15میانگیــن
 )1848 ± 137/1دوز تزریقــی ( 10میانگیــن )1933 ±65/1
و گ��روه شاــهد (میانگیــن 62، P=0/06(-)1831 ±119/47
 )F)21،3(=4/اخت�لاف معنــیدار مش�اـهده نگردیـ�د (تصویـ�ر
-2ج).

بحث و نتيجهگيري
نتایــج حاصــل از ایــن بررســی نشــان میدهــد میانگیــن
تعــداد نورونهــای تیــره در ناحیــۀ جســم ســیاه مغــزی در
موشهایـ�ی کـ�ه پاراکـ�وآت را بـ�ه روش داخـ�ل صفاقـ�ی بـ�ه
مــدت ســه هفتــ ه یکبــار دریافــت کــرده بودنــد بــه صــورت
وابسـ�ته بـ�ه دوز افزایـ�ش مییابـ�د .نورونهـ�ای تیـ�ره بازوفیـ�ل
ميباشــند و سیتوپالســمی چروکیــده دارنــد و بهعنــوان
شــاخصی از آســیب نورونــی محســوب میشــوند و تحــت
شــرایط پاتولوژیــک مثــل ایســکمی ،اســترس ،صــرع و یــا
هایپوگالیس��می ایج��اد میش��وند ( .)21-23رنگآمیزیهــای
مختلفــی از جملــه هماتوکســیلین ،کریــزل ویولــت ،نقــره و

تولوئیــدن بلــو میتواننــد ایــن نورونهــا را بــه تصویــر بکشــند
( .)24مغــز ب��ه دلیــل دارا بــودن مقادیــر بــاالی لیپیدهــای غیر
اشــباع در غشــاهای ســلولی و نیــز ســطح پاییــن آنزیمهــای
آنتــی اکســیدانی ،ارگانــی حســاس نســبت بــه مــواد توکســیک
میباش��د (.)25
 Caloو همــکاران نشــان دادنــد میکروانفوزیــون 20پاراکــوآت
بــه داخــل بخــش متراکــم ناحیــۀ جســم ســیاه و یــا ناحيــۀ
تگمنتــوم شــكمي 21مغــز موشهــای صحرایــی باعــث تغییــرات
نوروپاتولوژیــک و از بیــن رفتــن نورونهــای ناحیــۀ CA3
هیپوکامــپ میگــردد و نتیجــۀ آســیب حاصــل از پاراکــوآت
مختــص نورونهــای دوپامینرژیــک نمیباشــد (.)26
Microinfusion
Ventral tegument area
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تصویــر  -2اثــر تزریــق دوزهــای  15،10و  20میلیگــرم برــ کیلوگ��رم از پاراک��وآت و گ��روه شاــهد ب��ر حجـ�م س��لولهای گلیاــل و نورونهــا در ناحی��ۀ متراکــم جســم ســیاه دو نیمکــره از ســمت
میان��ی ت�اـ بخ��ش جانب��ی در ب��رش عرضـ�ي .الــف :نماــی میکروس�کـوپ نوــری (بـ�ا بزرگنمایـ�ی  )100Xاز مقطــع عرضــی مغــز مــوش در گــروه شــاهد و گروههــای تزریقــی پاراکــوآت بــا رنگآمیــزی
تولوئی��دن بل��و .پیـ�کان نش��ان دهن��دۀ س��لول گلی��ال و ن��وک پیـ�کان نش��ان دهن��دۀ نــورون میباش��د .ب :نمــودار مقایســۀ حجــم گلیــال در میکرومتــر مکعــب در بیــن گروههــای تزریقــی پاراکــوآت
و شــاهد .ج :نمــودار مقایســۀ حجــم نــورون در میکرومتــر مکعــب بیــن گروههــای تزریقــی پاراکــوآت و شــاهد *** .نشــانۀ معنـیداری  P>0/001میباشــد.
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حجم گلیال

حجم نورونهای سالم

مقــاله پـــــژوهشي

دوره چهارم ،شماره چهارم ،پاییز 1395

 Ossowskaو همــکاران نشــان دادنــد تزریــق طوالنیمــدت
پاراکــوآت ب ـ ه صــورت داخــل صفاقــی باعــث کاهــش مقادیــر
قابلتوجــه تایروزیــن هیدروکســیالز 24بــهروش وســترن بــات
و نیــز دوپامیــن و متابولیتهــای آن در هســتۀ دمدار 25در
مقایســه بــا گــروه کنتــرل پــس از  24هفتــه میگــردد کــه این
کاهــش آزادســازی دوپامیــن در ناحیــۀ اســتریاتوم و هســتۀ
دمدار از آســیب نورونهــای دوپامینرژیــک جســم ســیاه
ناشــی میشــود و مســئول بــروز عالیــم بالینــی پارکینســون
میباشــد (.)30
 Kuterو همــکاران نشــان دادنــد تزریــق زیــر جلــدی پاراکــوآت
ب��ه مــدت  5روز ،روزانــه  10میلیگــرم بــه ازاي هــر کیلوگــرم
وزن بــدن باعــث کاهــش میــزان دوپامیــن و متابولیتهــای آن
بــهصــورت وابســته بــه دوز در هســتۀ دمدار ،جســم ســیاه و
پیشپیشــانی قشــری 26میگــردد ( .)31بــا کنــار هــم قــرار
دادن نتایـ�ج حاصـ�ل از مطالعـ�ۀ  Ossowska ،Kuterو مطالعــۀ
حاضــر میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه تزریق سیســتمیک
پاراکــوآت در مــوش صحرایــی بــا آســیب بــه نورونهــا و
پایانههــای آنهــا در مســیر نیگرواســتریاتال منجــر بــه تغییــرات
پاتولوژیــک و نوروشــیمیایی در نواحــی مربوطــه میگــردد.
بــا توجــه بــهاینکــه میــزان آســیب نورونــی در بخــش متراکــم
جســم ســیاه مغــزی در مطالعــات متعــدد بــا یافتههــای
متنوعــی گــزارش شــده اســت گمــان مـیرود کــه میزان آســیب
نورونهــای ایــن ناحیــه وابســتگی فراوانــی بــه طــول مــدت

بنابرایــن پاراکــوآت بــا مکانیســم اســترس اکســیداتیو
میتوانــد باعــث القــای آســیب نورونــی از طریــق آپوپتــوز
گـ�ردد کـ�ه بـ�ا نتایـ�ج اولیـ�ۀ مطالعـ�ۀ حاضـ�ر همخوانـ�ی دارد.
ســلولهای نوروگلیــال از جملــه آستروســیتها نقــش
مهمــی در تعییــن فعالیــت نورونهــا از جملــه رهاســازی
و متابولیســم ناقليــن عصبــي ،29ســمزدایی یــا فعالیــت
آنتیاکســیدانی از طریــق گلوتاتیــون ،تکویــن عصبــی و
شــکلگیری ســیناپسها ،تنظیــم جریــان خــون بافــت
عصبــی و انــرژی ،تنظیــم میانجیهــای عصبــی و محافظــت
نورونــی و حتــی پاســخهای ایمنــی دارنــد ( .)34اثــرات
متقابــل بیــن نورونهــا و آستروســیتها همــواره نقــش
اساس��ی در تعیینــ فعالیـ�ت بافـ�ت عصب�یـ دارد ب��ه نحــوی
ک�هـ ب��ه دنبــال اکثــر ضایعــات عصبــی از جملــه دژنرســانس
نورونــی ،التهــاب و ایســکمی آستروس��یتها بـ�ه فــرم واکنشــی
Apomorphine
Amino acid transporters
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Tyrosine hydroxylase
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Caudate putamen
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همچنیــن  Shimizuو همــکاران نشــان دادنــد کــه پاراکــوآت
میتوان��د ب��هصـ�ورت وابس��ته بهــ دوز از سدــ خونی -مغــزی طی
روش میکرودیالی��ز مغ��زی عب��ور کنـ�د و وارد نورونهــای ناحیــۀ
23
اســتریاتوم گــردد و در ایــن میــان آمینواســید ترانســپورترها
بهعن��وان ناق��ل اختصاص��ی عم��ل میکنن��د (.)29

ســمیت پاراکــوآت
اگرچــه مکانیســمهای مولکولــی و ســلولی ّ
هنــوز بــهطــور کامــل شــناخته نشــده اســت ولــی مطالعــات
حیوانــی ،محققــان را قــادر ســاخت تــا برخــی از مکانیسـمهای
دخیــل در آســیب نورونــی را تعییــن کننــد .یکــی از مهمتریــن
ـمیت پاراکــوآت ،اســترس
مکانیسـمهای مطــرح شــده بــرای سـ ّ
اکســیداتیو میباشــد .پاراکــوآت در بــدن بــه رادیکالــی
کاتیونــی تبدیــل میشــود کــه از طریــق ایجــاد فراینــد
احیــای تــک الکترونــی وابســته بــه  28NADPHمنجــر بــه
تولیــد رادیکالهــای آزاد میشــود و ایــن رادیکالهــای آزاد
در برخــورد بــا مولکولهــای اکســیژن ،تولیــد آنیونهــای
سوپراکســید میکننــد ،رادیکالهــای آزاد اکســیژن از یکســو
ســبب پراکسیداســیون لیپیدهــای غیــر اشــباع و از ســوی
دیگ��ر موج��ب آسـ�یب ب��ه میتوکنــدری و خـ�روج فاکتورهـ�ای
پروآپوتوتی��ک از آن میشــوند کــه منجــر بــه مــرگ ســلولی از
طریــق آپوپتــوز و در نهایــت آســیب بافتــی میشــود (.)33
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 Liouو همــکاران نشــان دادنــد تزریــق یکطرفــۀ پاراکــوآت
بــه داخــل جســم ســیاه مغــزی باعــث کاهــش دوپامیــن در
اســتریاتوم بــه صــورت وابســته بــه دوز میشــود .از لحــاظ
رفتارشناسـ�ی نیــز باع��ث ب�رـوز رفت�اـر چرخش��ی ب��ه ســمت
مقاب��ل ناحی��ۀ آس��یبدیده بـ�ه دنبــال تزریــق آپومورفیــن
 22ش�دـ .از لحاــظ ریختشناس��ی نیــز دژنرســانس نورونــی،
از بیــن رفتــن قابلتوجــه اجســام نیســل در نورونهــای
مربوط��ه و افزایــش ســلولهای گلیــال در جســم ســیاه دیــده
شــد ( )27کــه بــا نتایــج مطالعــۀ حاضــر از لحــاظ ایجــاد
تغییــرات ریختشناســی همخوانــی دارد و احتمــال عبــور
پاراک�وـآت را از س��د خون��ی -مغــزی طــی تزریــق سیســتمیک
تقویــت میکنــد .دژنرســانس نورونــی ناشــی از پاراکــوآت از
ویژگیهــای کلیــدی نوروپاتولوژیــک بیمــاری پارکینســون
محس��وب میگ��ردد ( )28ک��ه در مطالعــۀ حاضــر بــا افزایــش
تراکــم نورونهــای تیــره مشــخص شــده اســت.

مواجه�هـ ب��ا ســم ،راه ورود ،سـ�ن مواجهــه و میــزان ســم دارنــد.
در مطالعــۀ حاضــر تعــداد نورونهــای تیــره در گروههایــی کــه
 15و  20میلیگــرم پاراکــوآت بــه ازاي هــر کیلوگــرم وزن بــدن
دریاف��ت میکردن�دـ ك��ه در مقایســه بــا گــروه شــاهد تفــاوت
معنـیداري داشــت .لــذا میتــوان گفــت پاراکــوآت بــهصــورت
وابســته بــه دوز موجــب افزایــش تعــداد نورونهــای تیــره در
بخــش متراکــم جســم ســیاه مغــزی میگــردد کــه شــاخصی
بــرای آســیب نورونــی محســوب میشــود و بــا یافتههــای
 Mc Cormakو همــکاران تطابــق دارد .آنهــا در مطالعــۀ خــود
بـ�ا بررس��ی ایمونوهیستوشـ�یمی نشــانگر 27پراکسیداســیون
لیپیــدی نشــان دادنــد تزریــق سیســتمیک پاراکــوآت در مــوش
س��وری ب��ه طریــق اکســیداتیو موجــب دژنرســانس نورونهــای
دوپامینســاز جســم ســیاه میگــردد و حساســیت ایــن
نورونهــا را ب��ه بیماریهاــی تحليـ�ل برنــدۀ عصبـ�ي نظیــر
پارکینس��ون افزای��ش میده��د (.)32
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تشكر و قدرداني
ایــن مقالــه حاصــل طــرح تحقیقاتــی مصــوب دانشــکدۀ
7502012/ 6 /11 دامپزشــکی دانشــگاه تهــران بــه شــمارۀ
 از کارشناســان.بــود و بــا حمایــت مالــی آن واحــد انجــام شــد
محتــرم آزمایشــگاه آسیبشناســی و سمشناســی دانشــکدۀ
دامپزشــکی دانشــگاه تهــران و نیــز مرکــز تحقیقــات علــوم
اعصــاب شــفاء بــه پــاس همــکاری و زحمــات بیدریغشــان
.تشــکر و قدردانــی میگــردد

در میآینــد کــه بــا تغییــرات ظاهــری از جملــه هايپرتروفــی
و افزای��ش بی��ان فیالمــان بینابینــی گلیــال فیبریــار اســیدیک
 بــا توجــه بــه افزایــش.)35(  همــراه اســت30)GFAP( پروتئیــن
حج��م و تعدــاد سلــولهای گلی��ال بـ�ه دنبــال آســیب نورونــی
 توصیـ�ه میشـ�ود در،ناشـ�ی از القـ�ای مسـ�مومیت بـ�ا پاراکـ�وآت
مطالعــات آتــی بــه بررســی نقــش ســلولهای گلیــال بهویــژه
آستروســیتهای واکنشــی و میکروگلیاهــا در حفاظــت نورونــی
.بــا کمــک روشهــای ایمونوهیستوشــیمی پرداختــه شــود
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