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ABSTRACT
Introduction: Multiple studies have been shown neuroprotective effect of Gallic acid (GA)
as a potent anti-oxidant substance. Furthermore, Trimethyltin (TMT) is a methylated organotin
compound which induces neuronal degeneration in the brain of human and rodents. This
study examined the effects of GA on wet weight of the cerebellum, cerebellum to total brain
weight ratio, and purkinje cells number in lobule IV, V, and VI in the brain of TMT-intoxicated
rats. Materials and Methods: Fifty adult male sprague dawley rats were divided into five
groups; control, TMT+Saline group received saline after TMT (8 mg/Kg/BW) intoxication as
well as TMT+GA50, TMT+GA100 and TMT+GA200 groups. Animals received GA 50, 100
and 200 mg/Kg body weight seven days before and seven days after administration of TMT.
Finally, through transcardialy perfusion, the rats were sacrificed and the weight of total brain
and cerebellum was measured and then histopathological analyses were conducted. Results:
The wet weight of cerebellum were significantly decreased in TMT+Saline group compared
to controls and increased in GA-treated rats compared to TMT+Saline group. However,
the average cerebellar to total brain weight ratio was not differed in different groups. The
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number of Purkinje cells in the specific folia was significantly increased in the GA-treated
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rats in comparison to that of the TMT+Saline group. Conclusion: Our data indicate that
GA reduced TMT toxicity and associated cerebellar damages possibly via its antioxidant and
neuroprotective properties.
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مقدمه :مطالعات متعدد نقش حمایت کنندة عصبی گاليك اسيد را بهعنوان يك آنتی اکسیدان قوي نشان
داده است .از طرف دیگر ،تری متیل تین يك تركيب ارگانوتین متيله شده است كه دژنراسیون نورونی در
مغز انسان و جوندگان را القاء ميكند .اين مطالعه اثرات گاليك اسيد بر وزن مرطوب مخچه ،نسبت وزن
مخچه به كل مغز و تعداد سلولهای پورکینژ در فولیای  V ،IVو  VIدر مغز موشهاي صحرايي مسموم شده
با تری متیل تین را مورد بررسي قرار داد .مواد و روشها 50 :موش صحرايي نر بالغ نژاد اسپراگ داولی
به پنج گروه تقسیم شدند :كنترل ،گروه  TMT+Salineدريافت كنندة سالين بعد از مسمومیت با TMT
( 8میلیگرم/کیلوگرم/وزن بدن) و همچنين گروههاي  TMT+GA100 ،TMT+GA50و .TMT+GA200
حيوانات  100 ،50و  200میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن گاليك اسيد را  7روز قبل و  7روز بعد از تجویز تری
متیل تین دريافت نمودند .سرانجام از طريق پرفیوژن قلبی موشهاي صحرايي كشته شدند و وزن كل مغز
و مخچه اندازهگيري شد و سپس تجزيه و تحليل آسيبشناسي انجام شد .يافتهها :وزن مرطوب مخچه
به طور معنيداري در گروه  TMT+Salineدر مقايسه با كنترل كاهش يافت و در موشهاي صحرايي درمان
شده با گاليك اسيد در مقايسه با گروه  TMT+Salineافزايش داشت .با اين حال نسبت وزن ميانگين مخچه
به كل مغز در گروههاي مختلف ،متفاوت نبود .تعداد سلولهاي پوركينژ در فولياي خاص در موشهاي
صحرايي درمان شده با گاليك اسيد در مقايسه با گروه  TMT+Salineبه طور معنيداري افزايش يافت.
سميت  TMTرا كاهش داده است و احتماالً از طريق
نتيجهگيري :دادههاي ما نشان داد كه گاليك اسيد ّ
ويژگيهاي آنتي اكسيداني و حفاظت عصبي با آسيبهاي مخچه در ارتباط بوده است.
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بــه نظــر میرســد مخچــه دارای عملکردهایــی فراتــر از
تنظی��م تع��ادل ،حفــظ تونــوس عضالن��ي و هماهنگــی اعمــال
حرکتــی کــه از آنهــا بهعنــوان اساســیترین نقشهــای
مخچــه یــاد میشــده اســت ،دارا باشــد ( .)1-3مخچــه در
شــناخت فضایــی ،تنظیــم عملکردهــای احساســی و زبانــی
نقــش مؤثــری دارد و بســیاری از نقصهــای بالقــوۀ شــناختی
و تغییــرات شــخصیتی ماننــد شــیزوفرنی ،جنــون و اوتیســم بــا
آســیبهای مخچــه ارتبــاط تنگاتنــگ دارنــد (.)4

ارگانوتیــن تــری متیــل تیــن کلرایــد )C3H9ClSn( 1یــک
نوروتوکســین قــوی اســت کــه در محصــوالت ســیلیکونی و پلــی
ونیــل کلرایــد مثــل ظــروف آشــپزخانه ،پاکــت نگهــداری مــواد
غذایــی و قارچکشهــا وجــود دارد ( .)9ایــن ارگانوتیــن آســیب
انتخابــی در سیســتم عصبــی مرکــزی ایجــاد میکنــد کــه بــه
طــور انتخابــی باعــث مــرگ نورونهــا در سیســتم لیمبیــک
انســان و حیــوان میشــود ( .)10تــری متیــل تیــن در مخچــه
باعــث تخریــب نورونــی میشــود و از آن بهعنــوان یــک
نوروتوکســین در مدلهــای تخریبــی مغــزی اســتفاده میشــود
2
( .)11هرچنــد ،مطالعــات مختلــف بــه اثــرات تحلیــل عصبــی
گســتردۀ ایــن ارگانوتیــن در هیپوکامــپ و سیســتم لیمبیــک
اشــاره دارنــد ( )12بــا ایــن حــال ،ســلولهای گرانولــی مخچه به
دنبــال مســمومیت بــا تــری متیل تیــن دچــار آپوپتوز میشــوند
و در غلظتهــای باالتــر ،بــا خــروج الکتــات دهیدروژنــاز از
ســلولهای عصبــی ســبب نکــروز ســلولی میشــود و در نهایــت
ســبب مختــل شــدن واکنشهــای اکســیداتیو و غیر اکســیداتیو
میگــردد .نکــروزه شــدن ســلولهای مخچــهای بــا واســطۀ
گیرندههــای گلوتاماتــی بــه دنبــال مســمومیت بــا تــری متیــل
تیــن اتفــاق میافتــد ( .)10ســلولهای مخچــه تحــت تأثیــر
ایــن نوروتوکســین ،ممکــن اســت بــه دو مکانیســم متفــاوت
واکنــش نشــان دهنــد :یکــی مکانیســم اســترس اکســیداتیو
بــا واســطۀ گیرندههــای غیــر  NMDAو دیگــری فعــال شــدن
گیرنــدۀ گلوتاماتی  .NMDAپاســخ گیرنــدۀ گلوتاماتی ،NMDA

باــ توجــه ب�هـ نق��ش کلی��دی آنت��ی اکس��یدانها بهعنــوان
عامــل دفاعــی بــدن علیــه رادیکالهــای آزاد ،اســتفاده از ایــن
ترکیبــات امــروزه اهمیــت قابــل توجهــی در درمــان اختــاالت
ناشـ�ی از اسـ�ترس اکسـ�یداتیو دارنـ�د ( )15اســیدگالیک ،یــک
آنتیاکســیدان قــوی اســت کــه دارای فعالیتهــای ضــد
جهشزایــی و ضــد ســرطان میباشــد .تأثیــرات حفاظتــی
عصبــی بســیاری از پلــی فنولهــا از جملــه اســیدگالیک
بــر توانایــی آنهــا در نفــوذ بــه ســد خونــی -مغــزی تکیــه
میکنن��د ( .)16اســید گالیــک ،از طریــق مهــار فعالیــت
تیروزیــن کینــازی ،فعالیتهــای ضــد باکتریایــی ،ضــد
ویروســی ،ضــد التهابــی و آنتــی اکســیدانی خــود را اعمــال
میکنــد ( .)17همچنیــن ،اســید گالیــک بــا کاهــش اثــر
کلســیم درون ســلولی در هموســتاز کلســیم نقــش دارد و
اثــرات ضــد التهابــی و ضــد آپوپتــوزی دارد ( .)18از ایــن
رو ،مطالعــۀ حاضــر بــه بررســی اثــر گالیــک اســید بهعنــوان
یــک فاکتــور حمایــت کننــدۀ عصبــی در مخچــه بــه دنبــال
مســمومیت تــری متیــل تینــی میپــردازد.
در یــک بررســی متــا آنالیــز از نقشــهبــرداری عملکــردی
مخچــه ،بخشهایــی از لــوب عقبــی مخچــه مــورد شناســایی
قــرار گرفتهانــد کــه در تکلــم ،عملکردهــای شــناختی یــا
فضایــی نقــش دارنــد و مســتقل از بخشهــای حســی
حرکتــی ســازماندهی شــدهاند ( .)19آنهــا ،تمایــز بیــن
مخچــۀ شــناختی و حســی -حرکتــی را نیــز بیــان کردهانــد.
بــه صــورت ســاده میتــوان گفــت لوبــول  Vو  VIجزیــی از
مخچــۀ حســی -حرکتــی و لوبــول  VIو  VIIبخشــی از مخچــۀ
شــناختی محســوب میشــود ( .)20لوبــول  Vو  VIهمجــوار
بــوده و وظایفــی چــون حافظــۀ کالمــی -زبانــی را نیــز بــه
عهــده دارد ( .)4، 20از طــرف دیگــر ،لوبــول  VIدر پــردازش
فضایــی ،هیجانــی و احساســی نقــش دارد ( .)20لــذا با بررســی
آســیب در لوبولهــای مــورد بررســی در مطالعــۀ حاضــر
میتــوان بــه ارتبــاط بیــن مســمومیت تــری متیــل تینــی و
Trimethyltin chloride
Neurodegeneration
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ســلولهای پورکینــژ از ناحیــۀ بطنــی مخچــه سرچشــمه
میگیرنــد ( )5و بــه صفحــۀ مخچـهای و بــه الیـهای بــا ضخامت
 6-10ســلول در مجــاورت الیــۀ گرانولــی داخلــی مهاجــرت
میکننــد ( .)5الیــۀ ســلولی پورکینــژ عمدتــاً بهعنــوان یــک
ســاختار همگــن شــناخته میشــود ( )6و تنهــا نورونهــای
وابــران قشــر مخچــه میباشــند .ایــن ســلولها از طریــق
ســیگنالهای مهــاری ،فعالیــت نورونهــا را در هســتههای
عمقــی مخچــه تنظیــم میکننــد .بنابرایــن ،اختــال در
عملکــرد ایــن ســلولها منجــر بــه اختــال در عملکــرد مخچــه
میشــود ( .)7ســلولهای پورکینــژ مخچــه نقــش کلیــدی را
در فراگیــری و اعمــال حرکتــی دارنــد ( .)6قشــر مخچــه در
یادگیــری مهارتهــای حرکتــی پیچیــده دخیــل اســت ،ایــن
یادگیــری ممکــن اســت بــه بازســازی سیناپســی از ورودیهــای
ســلولهای پورکینــژ نیــاز داشــته باشــد (.)8
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مقدمه

ســبب تقویــت اثــر اکســیداتیو و تســریع مــرگ نورونــی ناشــی
از تــری متیــل تیــن میگــردد ( .)11در حضــور  ،TMTســطح
نیتریــک اکســاید افزایــش یافتــه و میتوانــد بــا آنیونهــای
ســوپر اکســید واکنــش دهــد و باعــث تولیــد آنیونهــای ســمی
پراکســی نیتــرات گــردد .ایــن شــرایط اکســیداتیو میتوانــد
بــا تولیــد  H2O2ســبب تخریــب نورونــی شــود ( .)12بــه طــور
کلــی بــا ایــن ارگانوتیــن میتــوان وقایعــی ماننــد اســترس
اکســیداتیو ،واکنشهــای التهابــی ،مــرگ و بقــای ســلولی را
در مطالعــات تجربــی بررســی نمــود .هــر چنــد اثــر تــری متیــل
تیــن بــر ســلولهای پورکینــژ مخچــه مــورد بررســی دقیــق
قــرار نگرفتــه اســت بــا ایــن حــال در ســال  1985مطالعــۀ اثــر
تــری متیــل تیــن بــر میمونهــای مــاکاک نشــان از دژنراســیون
خفیــف در ســلولهای پورکینــژ داشــت ( )13و در مطالعــۀ
دیگــری مــرگ ســلولهای پورکینــژ در نتیجــۀ مســمومیت بــا
تــری متیــل تیــن دیــده نشــد (.)14
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مواد و روشها

حیوانات و گروهبندی

در مطالع��ۀ تجرب��ی حاض��ر از  50ســر مــوش صحرایــی نــر نــژاد
اســپراگ داولــی ،بــا محــدودۀ وزنــی  230±15گــرم و ســن
تقریبــی  8هفتــه اســتفاده شــد .حیوانــات در طــول مــدت
آزمایــش در شــرایط اســتاندارد دمایــی ( )25±20cو رطوبــت
( )50±10و چرخــۀ روشــنایی و تاریکــی  12ســاعته ( 7صبــح
تــا  7عصــر) نگهــداری شــدند .کلیــۀ مراحــل کار بــا حیوانــات،
طبــق قوانیــن و ضوابــط حمایــت از حیوانــات آزمایشــگاهی و
بــا نظــارت و مجــوز کمیتــۀ اخالقــی دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد شــیراز انجــام شــد .در مطالعــۀ حاضــر ،موشهــای
صحرایــی در  5گــروه  10تایــی بــه تفکیــک زیــر تقســیمبندی
شــدند :گــروه کنتــرل :حیوانــات ایــن گــروه تحــت هیــچ نــوع
تیمــار و تجویــزی قــرار نگرفتنــد .گــروه :TMT+Saline
حیوانــات ایــن گــروه میــزان  8میلیگرم/کیلوگــرم تــری
متیــل تیــن (ســیگما ،آلمــان) را بــه صــورت درون صفاقــی
دریافــت نمودنــد ،آنــگاه همزمــان بــا تجویــز گالیــک اســید در
گروههــای تیمــار 7 ،روز قبــل از مســمومیت بــا تــری متیــل
تیــن و  7روز پــس از آن (بــه مــدت  14روز) حــال گالیــک
اســید یعنــی نرمــال ســالین بــه آنهــا تجویــز شــد .گروههــای
 TMT+GA100 ،TMT+GA50و  :TMT+GA200حیوانــات
ایــن گروههــا پــس از مســمومیت بــا تــری متیــل تیــن ،بــه
ترتیــب میــزان  100 ،50و  200میلیگرم/کیلوگــرم وزن بــدن
حیــوان اســید گالیــک (ســیگما ،آلمــان) را در مــدت  14روز
و روزانــه یــک تزریــق دریافــت کردنــد .تجویــز گالیــک اســید
 7روز قبــل از مســمومیت بــا تــری متیــل تیــن شــروع و تــا 7
روز پــس از آن ادامــه داشــت.
هیستولوژی
بــرای انجــام مطالعــات بافتشناســی ،جداســازی و
توزیــن مغــز ،حیوانــات بــا مخلوطــی از دو داروی کتامیــن
هیدروکلرایــد ( 50میلیگرم/کیلوگــرم) و زایالزیــن (5
میلیگرم/کیلوگ��رم) بیه�وـش و س��پس پرفی��وژن قلبـ�ی بــا
اســتفاده از نرمــال ســالین و ســپس  300میلیلیتــر محلــول
گلوتارآلدهیــد  ،%1پارافرمالدهیــد  %1در بافــر فســفات ســالین
14
14

شمارش سلولهای پورکینژ
برشهــای  5میکرونــی کورونــال از مخچــۀ هــر یــک از حیوانــات
در گروهه��ای مختلــف بــه طوــر س��ریالی آم�اـده ش��ده و بــا
فاصلــۀ هــر  4بــرش و بــا شــروع تصادفــی از مجموعــۀ برشهــا،
یــک اســاید تهیــه شــد و بهمنظــور شــمارش ســلولهای
پورکینــژ مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .پــس از رنگآمیــزی
اســایدها بــا رنــگ هماتوکســیلین -ائوزیــن ،از مجمــوع
اســایدهای تهیــه شــده 10 ،اســاید بــه صــورت تصادفــی از هر
نمونــه مخچــه در گروههــای مختلــف انتخــاب شــد (حداقــل
 50اســاید بــه صــورت تصادفــی از هــر گــروه مــورد شــمارش
قــرار گرفــت) .الیــۀ ســلولهای پورکینــژ در زیــر میکروســکوپ
تشــخیص داده شــدند و بــا اســتفاده از یــک دوربیــن متصــل بــه
کامپیوتــر از هــر اســاید عکســبرداری انجــام شــد .عکسهــا بــر
روی مانیتــور نمایــش داده شــده و ســلولهای پورکینــژ مخچــه
بــا بزرگنمایــی  40Xشــمارش شــدند .شــمارشها از هــر دو
نیمکــرۀ مخچــه و بــه تفکیــک فولیــای  V ،IVو  VIو ســپس
کل مخچ��ه انجــام شــد .تشــخیص فولیــای اختصاصــی پــس از
تصویربــرداری بــا مقایســۀ تصاویــر به کمــک اطلس پاکســینوس
و واتســون صــورت گرفــت .میانگیــن ســلولهای پورکینــژ در
هــر دو نیمکــره از مخچــه در گروههــای مختلــف ثبــت و مــورد
ارزیابــی آمــاری قــرار گرفــت.
محاسبات آماری
تجزیــه و تحلیــل آمــاری بیــن گروههــای مختلــف بــا
اســتفاده از نرمافــزار آمــاری  SPSSویرایــش  22انجــام شــد.
توزیــع طبیعــی دادههــا بــا اســتفاده از آزمــون کلموگــروف
اســمیرنوف بررســی شــد .فــرض طبیعــی بــودن توزیــعدادههــا اثبــات شــد ( .)P<0/05همچنیــن ،بهمنظــور تعییــن
وجــود اختــاف معن ـیدار بیــن گروههــای مــورد نظــر آزمــون
بررســی واریانــس یکطرفــه بررســی و آزمــون تعقیبــی توکــی
انجــام گردیــد .از نظــر آمــاری مقادیــر  ،P>0/05معن ـیدار در
نظــر گرفتــه شــد.
یافتهها
توزین مغز و مخچه و بررسی نسبت بین آنها
نتایــج حاصــل از توزیــن مخچــه (نمــودار - 1الــف) نشــان
میدهــد کــه وزن مخچــه در گــروه TMT+Saline
( 0/233±0/02گــرم) کمتــر از وزن آن در حیوانــات گــروه
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بنابرایــن ،بــا توجــه بــه نقــش بالقــوۀ فولیــای  V ،IVو VI
مخچــه در شــناخت و یادگیــری و نقــش کلیــدی ســلولهای
پورکینــژ در آن و نیــز بررســی نقــش احتمالــیتــری متیــل
تی��ن برــ آس��یبهای منطق��های در مخچـ�ه ،مطالعــۀ حاضــر
بــه بررســی اثــر تجویــز گالیــک اســید پیــش از مســمومیت بــا
تــری متیــل تیــن و پــس از آن بــر هیســتوپاتولوژی مخچــه و
بررســی تعــداد و تراکــم ســلولهای پورکینــژ در فولیــای ،IV
 Vو  VIمیپــردازد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.2.11

اختــاالت شــناختی و حرکتــی ناشــی از آن در مخچــه پــی
بــرد .چــرا کــه عــاوه بــر آســیب سیســتم لیمبیــک ،آســیب
نواحــی ویــژهای از مخچــه کــه در عملکرهــای شــناختی نقــش
دارنــد در مــدل مســمومیت تــری متیــل تینــی میتوانــد
دلیــل نقــص شــناختی در ایــن مــدل را نشــان دهــد.

 0/1مــوالر ( )pH=7/4انجــام شــد ( .)21پــس از اتمــام
پرفیــوژن و خــارج کــردن مغــز ،مخچــه بــا دقــت از مغــز جــدا
شــد و بــا تــرازوی حســاس توزیــن شــد .نمونههــای مخچــه
بــه مــدت  24ســاعت در محلــول پارافرمالدهیــد  %4فیکــس
شــدند و جهــت مطالعــات بافتشناســی بــا کمــک دســتگاه
اتوتکنیکــون پــردازش بافتــی شــده و پــس از تهیــه بلوکهــای
پارافینــه ،برشهایــی بــا ضخامــت  5میکــرون تهیــه شــد.
آنــگاه ،رنگآمیــزی هماتوکســیلین -ائوزیــن انجــام شــد و
تصویربرداریهــای میکروســکوپی بــا میکروســکوپ نــوری
( )Olympus-BH2انجــام شــد.
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بررســی هیســتوپاتولوژیک و میکروآناتومیــک
ســلولهای پورکینــژ

نمــودار  -1بررســی وزن مرطــوب مخچــه (الــف) و نســبت وزن مخچــه بــه کل مغــز
(ب) در گروههــای مـ�ورد مطالعــه .دادههــا بــه صــورت میانگیــن  ±انحــراف معیــار
نشــان داده شــده اســت .اختــاف معنــیدار بیــن گــروه  TMT+Salineبــا گــروه
کنتـ�رل ( )*P>0/05و نیــز افزایــش معن ـیدار در وزن مخچــۀ گــروه TMT+GA200
در مقایس��ه بــا گــروه  )*P>0/05( TMT+Salineدیـ�ده شـ�د.

مطالعــۀ هیســتوپاتولوژیک برشهــای بــه دســت آمــده از
نواحــی مختلــف الیــۀ ســلولی پورکینــژ نشــان داد کــه عــاوه بر
کاهــش تعــداد نورونهــای رنگآمیــزی شــده و هســتههای
رنــگ گرفتــه در رنگآمیــزی هماتوکســین -ائوزیــن ،تغییــرات
محسوســی نیــز در ریختشناســی ســلولی به دنبال مســمومیت
تــری متیــل تینــی وجــود دارد .پــس از تیمــار بــا تــری متیــل
تیــن وجــود هســتههای آپوپتیــک ،اســتحالههای نورونــی و از
بیــن رفتــن غشــاء و قطعــه قطعــه شــدن هســتههای ســلول در
نواحــی مختلــف الیــۀ ســلولی پورکینــژ مشــاهده گردیــد .همان
گونــه کــه در تصویــر  1میبینیــد محــو شــدن هســته ،تخریــب
غشــای سیتوپالســمی ،متراکــم شــدن قطعــات هســتهای و عدم
رنگپذیــری ســلولی در گــروه  TMT+Salineدیــده میشــود.
از طــرف دیگــر ،مــرگ ســلولی گســترده در الیــۀ گرانولــی ایــن
گــروه در مقایســه بــا گــروه کنتــرل و گــروه TMT+GA200
دیــده میشــود.

جدول  -1میانگین تعداد سلولهای پورکینژ در سه فولیای  V ،IVو  VIمخچه و کل مخچه در گروههای مورد مطالعه.
دادههــا بــه صــورت میانگیــن  ±انحــراف معیــار نشــان داده شــده اســت P>0/05 :a .در مقایســه بــا گــروه کنتــرل P>0/05 :b ،در مقایســه بــا گــروه  P>0/05 :c ،TMT+Salineدر مقایســه بــا
گــروه  P>0/05 :d ،TMT+GA50در مقایســه بــا گــروه .TMT+GA100
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نتایــج حاصــل از آنالیــز واریانــس یکطرفــه و آزمــون تعقیبــی
توکــی نشــان داد کــه مســمومیت بــا تــری متیــل تیــن ســبب
کاهــش معنــیدار تعــداد ســلولهای پورکینــژ در فولیاهــای
 V ،IVو  VIمخچــه نســبت بــه گــروه کنتــرل میگــردد.
در مقایســه بــا گــروه دریافــت کننــدۀ حــال گالیــک اســید
( ،)TMT+Salineگروههــای دریافــت کننــدۀ گالیــک اســید
بــه صــورت وابســته بــه دوز افزایــش معن ـیداری را در تعــداد
ســلولهای پورکینــژ در نواحــی مختلــف مخچــه نشــان دادنــد.
شــمارش توتــال ســلولهای پورکینــژ نیــز اختــاف معن ـیدار
بیــن گروههــای کنتــرل و گــروه  TMT+Salineرا نشــان داد.
همچنیــن تعــداد ســلولهای پورکینــژ در  15بــرش مــورد
بررســی از نواحــی مختلــف مخچــه بــه صــورت کلــی نیــز
افزایــش تعــداد کل ســلولهای پورکینــژ را در گروههــای
دریافــت کننــدۀ گالیک اســید نســبت بــه گــروه TMT+Saline
نشــان داد .نتایــج حاصــل در جــدول  1آورده شــده اســت.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.2.11

کنتــرل ( )0/26±0/03گـ�رم میباشـ�د ( .)P>0/05همچنیــن،
افزایــش معنــیداری در وزن مرطــوب مخچــه بیــن گــروه
 0/256±0/02(TMT+GA200گــرم) و گــروه TMT+Saline
دیــده شــد ( .)P>0/05در دیگــر گروههــای دریافــت کننــدۀ
گالیــک اســید (گــروه  0/236±0/02 :TMT+GA50گــرم و
گــروه  0/24±0/03 :TMT+GA100گــرم) اختــاف معنـیدار
بــا گــروه  TMT+Salineمشــاهده نشــد .بــا ایــن حــال پــس
از توزیــن کل مغــز و بررســی نســبت وزن مخچــه بــه وزن کل
مغــز (نمــودار - 1ب) علیرغــم وجــود تفــاوت ،ایــن اختــاف
بیـ�ن گروههـ�ای مختلـ�ف معنـ�یدار نیسـ�ت (.)P<0/05
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بحث و نتیجهگیری

نورونهــا پــس از قــرار گرفتــن در معــرض ارگانوتینهــا
بهشــدت آســیب میبیننــد ( .)22کاوانــگ و همــکاران
در ســال  1990در آزمایشــی بــا قــرار دادن ســلولهای
پورکینــژ مخچـهای در معــرض تــری متیــل تیــن مــرگ ایــن
ســلولها را در محیــط کشــت نشــان دادنــد ( .)23کریبــرگ
و همکارانــش نیــز در ســال  1992تحقیقــی را بــر روی جســد
زنــی  48ســاله کــه در معــرض استنشــاقتــری متیــل تیــن
قــرار گرفتــه بــود ،انجــام دادنــد .میــزان دریافتــیتــری متیــل
تیــن مشــخص نبــود .وی ابتــدا بــه کمــا رفــت و بهتدریــج
اندامهایــش از کار افتادنــد .یافتههــای پاتولــوژی سیســتم
عصبــی مرکــزی کروماتولیزیــز نورونهــا را در مغــز و طنــاب
نخاعــی نشــان داد ( .)24نکــروز در اليــۀ ســلولی پورکینــژ،
قشــر مخچــه و اليــۀ ســلولهای هرمــی هیپوکامــپ بــه همراه
تجمــع اجســام متراکــم لیزوزومــی و اختــال در ســازماندهی
شــبکۀ اندوپالســمی و اجســام راه راه سیتوپالســمی در
نورونهــای پورکینــژ بــه دنبــال مســمومیت بــا تــری متیــل
تیــن دیــده شــد ( .)24پاســخهای متفاوتــی از نورونهــای
گونههــای مختلــف جانــوری در ریختشناســی و عملکــرد
نورونهــا بــه دنبــال مســمومیت بــا تــری متیــل تیــن

نقــش مخچــه در بســیاری از بیماریهــای شــناختی مشــخص
شــده اســت ( .)26زوال عقــل الکلــی یکــی از دمانسهــای
مربــوط بــا آتروفــی مخچــه اســت و تراکــم ســلولهای پورکینــژ
بهویــژه در بیمــاری آلزایمــر کاهــش مییابــد .همچنیــن،
متابولیســم مخچــه در مراحــل پیشــرفتۀ بیمــاری آلزایمــر
شــدیدا ً کاهــش مییابــد ( .)27از طــرف دیگــر ،افــرادی بــا
اختــال دوقطبــی بــه همــراه ســوء مصــرف الــکل ابعــاد مخچــۀ
کوچکتــری نســبت بــه افــراد ســالم داشــتند ( .)28در مطالعــات
دیگــری دیــده شــده اســت کــه بیمــاری اوتیســم همــراه بــا
هایپوپــازی لوبــول  VIو  VIIمیباشــد ( .)29، 30بــا توجــه بــه
آســیب شــدید ســلولهای پورکینــژ در مــدل حاضــر بــه نظــر
میرســد ایــن مــدل را بتــوان بهعنــوان یــک مــدل کارآمــدی
از آســیبهای بیماریهــای تحلیــل برنــدۀ عصبــی 3مخچ ـهای
و بررســی مخچــۀ شــناختی معرفــی نمــود.
هرچنــد ،تاکنــون مطالعــهای در ارتبــاط بــا اثــر تــری متیــل
تیــن بــر ســلولهای پورکینــژ مخچــه صــورت نگرفتــه اســت،
مطالعــۀ قبلــی مــا نشــان داد کــه تراکــم ســلولهای گرانــوالر
در فولیــای  IVو  Vبــه دنبــال مســمومیت تــری متیــل تینــی
بهشــدت کاهــش مییابــد ( .)22از طرفــی مطالعــۀ حاضــر
نشــان داد کــه بــا تجویــز گالیــک اســید میتــوان از دژنراســیون
نورونــی ناشــی از تــری متیــل تیــن را در مــدل حیوانــی
جلوگیــری نمـ�ود .بــا توجــه بــه نقــشتــری متیــل تیــن در
تولیــد گونههــای فعــال اکســیژن و القــاء اســترس اکســیداتیو
احتمــا ٌال بــه کارگیــری آنتــی اکســیدانها میتوانــد در
جلوگیــری از اثــرات اکســیداتیو ایــن ترکیــب مؤثــر واقــع گــردد.
مطالعــات قبلــی مــا نقــش اســید گالیــک را بهعنــوان ترکیــب
حمایــت کننــدۀ عصبــی در مــدل دژنراســیون هیپوکامــپ
بهعنــوان مدلــی از بیمــاری آلزایمــر نشــان دادنــد (.)31، 32
طــی واکنشهــای اســترس اکســیداتیو ســطح تیــول تــام و
Neurodegenerative
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در تحقیــق حاضــر تعــداد ســلولهای پورکینــژ در مخچــه و
بــه طــور اختصاصــی در فولیاهــای  V ،IVو  VIدر گروههــای
مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفــت .طبــق مطالعــۀ حاضــر
دیــده شــد کــه مســمومیت بــا تــری متیــل تین ســبب آســیب
ســلولی گســترده در مخچــه و کاهــش چشــمگیر ســلولهای
پورکینــژ میگــردد (تصویــر - 1ب) .همچنیــن ،تحلیــل
عصبــی وســیع در الیههــای مختلــف مخچــه ســبب کاهــش
وزن مخچــه در گــروه  TMT+Salineنســبت بــه گــروه کنتــرل
گردی��د .تیمــار بــا گالیــک اســید بــه صــورت وابســته بــه دوز
اثــرات ســمیت تــری متیــل تیــن را در آســیب وارده بــه مخچه
کاستــ .تجوی��ز گالیــک اســید ســبب افزایــش معن ـیدار وزن
مخچهــ و افزای��ش قاب��ل توجـ�ه تعــداد ســلولهای پورکینــژ
در نواح��ی م��ورد بررس��ی در گ��روه دریاف��ت کنن��دۀ دوز
حداکثــر (دوز  200میلیگــرم بــر کیلوگــرم) نســبت بــه گــروه
 TMT+salineگردیـ�د.

مشــاهده شــده اســت .ســلولهای پورکینــژ ژربیــل پــس
از قــرار گرفتــن در معــرض تــری متیــل تیــن ،اختالالتــی
را از خــود نشــان دادنــد .در مراحــل اولیــۀ مســمومیت،
دســتگاه گلــژی متأثــر شــده و در شــبکۀ اندوپالســمی خشــن
نشــانههایی از واکوئــل دار شــدن شــدید بــه همــراه مــرگ
ســلولی دیــده شــده اســت (.)25

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.2.11

تصویــر  -1میکروگـ�راف برشهـ�ای مخچـ�ه در گروهـ�ای کنتـ�رل (الـ�ف) گـ�روه ( ، TMT+Salineب) گــروه ( ، TMT+GA200ج) پیکانهــای ســفید :ســلولهای پورکینــژ
ســالم ،پیــکان ســیاه :ســلولهای پورکینــژ آســیب دیــده ،پیــکان ســبز :مــرگ ســلولهای گرانــوالر ،پیــکان زرد :متراکــم شــدن قطعــات هســتهای ،مســتطیل ســیاه :عــدم
رنگپذی��ری هس��ته و سیتوپالس��م :ML .الی��ۀ مولکولــی :PCL ،الیــۀ ســلولهای پورکینــژ و  :GLالیــۀ گرانــوالر .بزرگنمایــی.40X :

Downloaded from shefayekhatam.ir at 21:46 +0430 on Friday September 18th 2020

[ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.2.11 ]

1396  بهار، شماره دوم،دوره پنجم

را در کاهــش اثــرات ســمیت ســلولی و مــرگ نورون ـی تــری
متیــل تیــن بــر ســلولهای پورکینــژ بهویــژه در فولیاهــای
 نقــش بالقــوۀ تــری متیــل، همچنیــن. نشــان دادVI  وV ،IV
تیــن را در ایجــاد مدلــی بــرای بررســی آســیبهای مخچـهای
 مکانیس ـمهای، هــر چنــد.مرتبــط بــا شــناخت مطــرح نمــود
ســلولی و مولکولــی تأثیــر ایــن مــاده بــر ســلولهای پورکینــژ
.نیــاز بــه مطالعــات بیشــتری دارد
تشکر و قدردانی

مقالــۀ حاضــر برگرفتــه از پایــان نامــۀ کارشناســی ارشــد خانــم
 نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد.لیــدا درودی میباشــد
از زحمــات عزیزانــی کــه در نــگارش ایــن مقالــه مــا را یــاری
. قدردانــی نماینــد،رســاندند

 کاهــش مییابــد4)GPx( فعالیــت آنزیــم گلوتاتیــون پراکســیداز
 در نواحــی5)MDA( در حالــی کــه میــزان مالــون دی آلدهیــد
 گالیــک اســید بــا.)33( مختلــف مغــزی افزایــش مییابــد
MDA  و کاهــشGPx افزایــش تیــول تــام و فعالیــت آنزیــم
اثــرات اســترس اکســیداتیو را در ســلولها کاهــش میدهــد
 ترکیبــات پلــی فنولــی کوچــک ماننــد گالیــک اســید.)33(
6
هماننــد دیگــر فالونوئیدهــا میتواننــد اثــرات حفاظــت عصبــی
.)34( مؤثــری دارا باشــند و از ســمیت ســلولی جلوگیــری کننــد
 ایــن ترکیبــات از طریــق تعدیــل در مســیر ســیگنالی،همچنیــن
 میتواننــدBDNF هیپوکامــپ و بیــان پروتئینهایــی نظیــر
.)35، 36( اثــرات نوروتروفیــک ایفــاء نماینــد
تحقیـ�ق حاض��ر اثــر محافظــت کنندگــی عصبــی گالیــک اســید
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