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ABSTRACT
Introduction: Iron is an essential and potentially toxic metal in the mammalian body.
In the present study, the effects of Ferrous Sulphate as an exogenous iron on the neuronal
degeneration induced by unilateral sciatic nerve transection (SNT) in L4 dorsal root ganglion
(L4-DRG) have been investigated in rats. Materials and Methods: Twenty-four male Wis
tar rat were divided into 4 groups (n=6); control (intact), SNT+ Salin, SNT+ iron (5.6 mg/kg;
i.p), and sham. Treatment was started 1 hour after injury and continued for 7 days following
the injury. The L4-DRG were dissected out, fixed (formalin 10%) and then processed for
paraffin embedding 3 weeks after injury. Serial sections of L4-DRGs were prepared, stained
(H&E and Toluidine blue) and examined microscopically. The mean volume of L4-DRG was
estimated using Cavalieri principle and neuron count was done by a stereological approach
(Disector method). Results: The mean number of neurons in SNT and SNT+ iron groups were
significantly decreased compared to the control group. In addition, the mean DRG volume in
SNT+iron group was significantly lower than control group. Conclusion: Treatment with
iron seems to exacerbate the neuronal death induced by SNT in rats.
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چــــــــكيده
مقدمه :آهن يك مادة ضروري و به طور بالقوه سمي در بدن پستانداران است .در مطالعة حاضر اثرات
سولفات فرو بهعنوان آهن اگزوژن بر دژنراسیون نوروني ناشي از قطع عصب سياتيك در گانگليون ريشة
خلفي  L4نخاع در موشهاي صحرايي مورد بررسي قرار گرفته است .مواد و روشها 24 :سر موش
صحرايي نر نژاد ويستار به  4گروه )n=۶( :كنترل سالم (بدون مداخله) ،قطع عصب سیاتیک  +تجويز نرمال
سالین ،قطع عصب سياتيك  +آهن (تجویز درون صفاقی  )5/6 mg/kgو شم تقسيم شدند .درمان يك
ساعت پس از قطع عصب آغاز شد و براي  7روز متوالي پس از آسيب ادامه يافت .پس از  3هفته از آسيب
گانگليون ريشة خلفي  L4نخاع قطع گردید و پس از تثبيت در فرمالين  10درصد ،براي قالبگيري در
پارافين آماده شدند .برشهاي سريالی از گانگليون ريشة خلفي  L4نخاع تهیه گردید و با هماتوکسیلین –
ائوزین وتولوئیدین بلو رنگآميزي شدند و به صورت ميكروسكوپي مورد بررسي قرار گرفتند .ميانگين حجم
گانگليون ريشة خلفي  L4نخاع با استفاده از روش كاواليه برآورد شد و تعداد نورونها با روش استريولوژيك
محاسبه گرديد (روش دايسكتور) .يافتهها :ميانگين تعداد نورونها در گروههاي قطع عصب سیاتیک و
قطع عصب سیاتیک  +آهن به طور معنيداري در مقايسه با گروه كنترل كاهش يافت .عالوه بر اين ميانگين
حجم گانگليون ريشة خلفي  L4نخاع در گروه قطع عصب سیاتیک  +آهن به طور معنيداري از گروه كنترل
سالم كمتر بود .نتيجهگيري :به نظر ميرسد درمان با آهن موجب تشديد مرگ نوروني ناشی از قطع عصب
سیاتیک در موشهاي صحرايي ميگردد.

كليد واژهها:
 .1آهن
 .2عصب سیاتیک
 .3موشهاي صحرايي
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اثــرات آهــن بــر دژنراســیون نورونــی گانگلیــون ریشــة خلفــی  L4در مــدل حيوانــي قطــع عصــب
ســياتيك
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بــه طــور خالصــه ،آســیب فیزیکــی عصــب محیطــی موجــب
بــروز رویدادهایــی در تنــة دیســتال و پروگزیمــال عصــب
میگــردد؛ در تنــة دیســتال ،رویدادهایــی نظیــر دژنراســیون
والریــن موجــب فراهم شــدن بســتر ترمیم میشــود؛ دژنراســیون
والریــن مســئول مــرگ آکســون تنــة دیســتال و تمایــز زدایــی
ســلولهای شــوان اســت .ایــن ســلولهای تمایــز زدایــی شــده
قــادر بــه تکثیــر و همچنیــن ترشــح برخی عوامل رشــد هســتند
کــه اثــر تروفیــک و تروپیــک روی رشــد جوانههــای آکســونی از
تنــة پروگزیمــال دارد ( .)1تنــة پروگزیمــال عصــب آســیبدیده
کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا جســم ســلولی دارد مســئول ارســال
پیامهــای گوناگــون بــه جســم ســلولی نورونهــا اســت.
در ایــن راســتا ژنهــای مرتبــط بــا رشــد آکســون کــه پــس
از تکویــن دســتگاه عصبــی غیرفعــال شــدهاند مجــددا ًفعــال
شــده و موجــب موفقیــت ترمیــم میشــوند ،از طرفــی،
رویدادهایــی نظیــر توقــف انتقــال رتروگــراد فاکتورهــای رشــد
عصبــی ( ،1)NGFالتهــاب کنتــرل نشــده و اســترس اکســیداتیو
موجــب آســیب جســم ســلولی میگــردد ( .)2بــر ایــن اســاس،
در آزمایشــات گوناگــون ،نقــش فاکتورهــای مولکولــی متعــدد
در تنظیـ م و تســریع ایــن فرایندهــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت (.)3، 4
از آنجایــی کــه آهــن کوفاکتــور ضــروری بســیاری از
پروتئینهایــی اســت کــه در عملکردهــای اختصاصــی
دســتگاه عصبــی نظیــر ســنتز میلیــن در الیگودندروســیتها
( )5و ســلولهای شــوان ( )6و یــا ســایر اعمــال عمومــی
نظیــر ســنتز  ،DNAمتابولیســم انــرژی ( )7و فعالســازی
ســیگنالهای مرتبــط بــا رشــد و توســعة ســلولی ( )8شــرکت
دارنــد ،کاربــرد ایــن عنصــر بــرای کمــک بــه رونــد ترمیــم در
جراحــات عصبــی و نوروپاتیهــای ناشــی از ســایر بیماریهــا
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت ( .)5، 8-11بــر اســاس
تازهتریــن گزارشــات ،میــزان جــذب آهــن و بیــان گیرنــدة
ترانســفرین در ســلولهای شــوان پــس از جراحــت عصــب
محیطــی و در طــول ترمیــم آن افزایــش مییابــد ()9؛ همیــن
Catalase
Morphology
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آســیب عصــب محیطــی کــه عمومــاً اشــاره بــه جراحــات
اکتســابی عصبــی دارد ،از آســیبهای فاجعهبــار اســت
کــه پیامدهــای ناگــواری را بــر جامعــه تحمیــل میکنــد.
در ســالهای گذشــته ،مداخلههــای فیزیکــی یــا داروئــی،
بهمنظــور کمــک بــه تســریع و بهبــودی رونــد ترمیــم متمرکــز
بــوده اســت .بــا ایــن حــال ،نتیجــة ایــن تالشهــا ،چنــدان
امیدوارکننــده نبــوده اســت .حفــظ و تــداوم ترمیــم آکســونی
و عصبدهــی مجــدد و مناســب بافــت هــدف مســتلزم زنــده
مانــدن نورونهــا اســت .بنابرایــن روشــن اســت کــه بهمنظــور
دســتیابی بــه نتایــج مطلــوب ،توجــه بــه مکانیسـمهای درگیــر
در مــرگ و بقــاء نورونــی ضــروری اســت.

از آنجایــی کــه گام اصلــی در آغــاز آبشــارهای بیوشــیمیایی
آســیب ســلول ،تولیــد رادیکالهــای آزاد هیدروکســیل اســت.
در حضــور فلــزات فعــال نظیــر آهــن ،تولیــد رادیکالهــای
هیدروکســیل بــا ســرعت بیشــتری انجــام میشــود .غلظــت
آنزیــم سوپراکســید ديســموتاز ( 3)SODکــه در آســیبهای
حــاد دســتگاه عصبــی نظیــر لهیدگی و ســایر جراحــات افزایش
مییابــد بــه ســرعت سوپراکســید را بــه پراکســید هیــدروژن
تبدیــل میکنــد .پراکســید هیــدروژن در حضــور آهــن فــرو
( )Fe+2رادیــکال هیدروکســیل تولیــد میکنــد .در پــی ایــن
فراینــد کــه واکنــش فنتــون نامیــده میشــود آهــن فــرو
بهعنــوان عامــل آسیبرســان ،نقــش کلیــدی ایفــاء میکنــد
( .)18عــاوه بــر ایــن ،در شــرایط ترومایــی ،افزایش متابولیســم
اکســیداتیو موجــب تشــدید اســترس اکســیداتیو میگــردد
کــه بــه مــوازات آن  GSHاکســید میشــود و میــزان ROS
و فعالیــت  SODو کاتــاالز ( 4)CATافزایــش مییابــد کــه
طــی آن هیــدروژن پراکســید تولیــد میشــود ( .)19در ایــن
شــرایط فاکتورهــای رونویســی حســاس بــه  ROSنیــز فعــال
شــده و عوامــل مــرگ ســلولی نظیــر کاســپاز( 3-کاســپازها
جــزء خانــوادة سیســتئین پروتئــاز هســتند کــه نقــش محــوری
در شــروع و فــاز اجرایــی آپوپتــوز ایفــاء میکننــد .بــه دنبــال
فعــال شــدن ،ایــن آنزیمهــا روی سوبســتراهای خاصــی
عمــل و تغییــرات بیوشــیمیایی و ريختشناســي 5در ســلول
آپوپتیــک ایجــاد میکننــد .از جملــه چــروک شــدن ســلول،
متراکــم شــدن کروماتیــن ،قطعــه قطعــه شــدن  DNAو غیــره،
بنابرایــن فعالیــت کاســپاز بهعنــوان یــک نشــانگر بیوشــیمیایی
آپوپتــوز اســت) و  Baxافزایــش یافتــه ،آبشــارهای مــرگ
ســلولی را بــه راه میانــدازد ((-)20معادلــة واکنــش فنتــون):
Fe3+ H2O2+ Fe2 + → OH−+ •OH +
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نتایــج در رابطــه بــا نورونهــای شــاخ قدامــی نخــاع پــس
از آکســوتومی بــه دســت آمــده اســت ( .)12عــاوه بــر ایــن
کونژوگاســیون آهــن بــا فاکتورهــای رشــد عصبــی بــا افزایــش
پایــداری فاکتورهــای رشــد موجــب بهبــودی رونــد ترمیــم
در مدلهــای تجربــی شــده اســت ( .)13بــا ایــن وجــود بــر
اســاس آزمایشــات مختلــف ،ســطوح افزایــش یافتــة آهــن بــا
افزایــش تولیــد رادیکالهــای هیدروکســیل و متعاقــب آن،
مصــرف گلوتاتیــون ( ،2)GSHدناتــوره شــدن پروتئینهــا،
پراکسیداســیون لیپیــدی و تغییــرات اســید نوکلئیــک ،موجــب
تســریع نوروتوکسیســیتی میگــردد (.)14-17

در واقــع یکــی از قدرتمندتریــن عوامــل دخیــل در آســیبهای
ثانویــه ،آســیب اکســیداتیو اســت کــه میتوانــد بــا القــاء مــرگ
ســلولی موجــب کاهــش قابلیــت ترمیــم و بازیابــی عملکــردی
گــردد ( .)18بنابرایــن چنیــن بــه نظــر میرســد کــه در آســیب
حــاد یــا زمانــی کــه ســلول بــه دالیــل متعــدد دچــار اســترس
اکســیداتیو شــده اســت ،کاربــرد آهــن بهعنــوان فاکتــور
Nerve growth factor
Glutathione
3
Superoxide dismutase

4

1

5

2
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مواد و روشها

حیوانات آزمایشگاهی
در ایــن مطالعــه ،از موشهــای صحرایــی نــر نــژاد ویســتار (ســن
 ۶تــا  ۷هفتــه ،وزن  ۲۰۰تــا  ۲۵۰گــرم) کــه در اتــاق حیوانــات
ش یافتــه
دانشــکده علــوم دانشــگاه فردوســی تکثیــر و پــرور 
بودنــد اســتفاده شــد .ایــن حیوانــات در شــرایط اســتاندارد بــا
دمــای  ۲۰±۲درجــة ســانتیگراد و ســیکل روشــنایی تاریکــی
 ۱۲ســاعته و رطوبــت  ۳۰-۴۰درصــد نگهــداری و بــا آب و غذای
اســتاندارد مــورد تغذیــه قــرار گرفتنــد .مراقبــت از حیوانــات و
روشهــای آزمایشــی طبــق دســتورالعمل "راهنمــای اخالقــی
پژوهــش بــر حیوانــات” کمیتــة ملــی اخــاق در پژوهشهــای
زیســت پزشــکی اعــام شــده از طــرف وزارت بهداشــت انجــام
شــده اســت.
گروههای آزمایشی
حیوانــات ب ـه طــور تصادفــی در چهــار گــروه ()n=۶؛ کنتــرل
(بــدون جراحــی و مداخلــة دارویــی) ،شــم (جراحــی بــدون
قطــع عصــب) ،تیمــار (قطــع عصــب و تجویــز ســولفات فــرو
بــه میــزان  6/5میلیگــرم بــر کیلوگــرم وزن بــدن)،)23(-
کنتــرل منفــی (قطــع عصــب و تجویــز نرمــال ســالین) قــرار
گرفتنــد .عصــب ســیاتیک پــای راســت حیوانــات در گروههــای
آزمایشــی در یــکســوم فوقانــی اســتخوان ران بــهطــور کامــل
قطــع گردیــد .تزریــق مــواد در حجــم مســاوی ( 1ميليليتــر)
بــهطــور داخــل صفاقــی ،حــدود یــک ســاعت پــس از قطــع
عصــب ،روزانــه و بــهمــدت  ۷روز متوالــی انجــام شــد (.)22
جراحی
حیوانــات پــس از بیهوشــی کامــل بــهوســیلة تزریــق داخــل

بافت شناسی
نمونههــا بــرای قالبگیــری در پارافیــن آمادهســازی شــدند.
مقاطــع ســریال افقــی (ضخامــت هــر مقطــع  ۵ميكرومتــر) از
گانگلیونهــا تهیــه شــد .مقاطــع بافتــی بــا روش هماتوکســیلین
ائوزیــن رنگآمیــزی شــدند ( .)24بهمنظــور ارزیابــی کیفــی و
مشــاهدة دقیقتــر اجســام نیســل و تغییــرات ريختشناســي
هســته ،نمونههایــی نیــز در آبیتولوئیدیــن  %۳رنگآمیــزی
شــدند ( .)25طــی مطالعــات میکروســکوپ نــوری ،بهمنظــور
ارزیابــی ســطح مقطــع کل گانگلیــون در هــر نمونــه ۱ ،ســری
تصویــر بــا عدســی شــیئی ( 4xبزرگنمایــی  ۴۰برابــر) از مقاطــع
هــر نمونــه گانگلیــون در هــر گــروه تهیــه شــد کــه ایــن
مجموعــه تصاویــر بــرای بــرآورد میانگیــن حجــم گانگلیونهــا
در هــر گــروه بــا اســتفاده از روش کاوالیــه مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت .عــاوه بــر ایــن ،زوج میکروگرافهایــی بــا اســتفاده از
عدســی شــیئی ( 20 xبزرگنمایــی  )۲۰۰بــهطــور تصادفــی از
هــر نمونـ ه گانگلیــون در هــر گــروه تهیــه شــد؛ بــه ایــن صــورت
کــه در زیــر میکروســکوپ مجهــز بــه دوربیــن تصویربــرداری
یــک میــدان دیــد تصادفــی در یــک بــرش تصادفــی از هــر
نمونــه ،انتخــاب و تصویــر معــادل همــان میــدان دیــد در بــرش
بعــدی بــا فاصلــة  ۵میکــرون ،تنظیــم و تهیــه گردیــد؛ بدیــن
ن دیدهــای تصادفــی از همــة
ترتیــب مجموعــة تصاویــر از میــدا 
نمونههــا در هــر گــروه تهیــه گردیــد .مجموعــة زوج تصاویــر بــه
دســتآمــده ،در شــمارش ســلولی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
استریولوژی
روشهــای اســتریولوژیکی امــکان مطالعــه و بررســی سـهبعدی
ســاختارهای میکروســکوپی را فراهــم میکنــد .اصــل کاوالیــه
و دایســکتور فیزیکــی ازجملــة ایــن روشهاســت کــه در آن
ت شــدة ریاضــی
بــا اســتفاده از قوانیــن و فرمولهــای اثبــا 
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تجویــز سیســتمیک آهــن فــرو در نارســاییهای مختلــف
موجــب بهبــود رونــد درمــان میگــردد کــه در ایــن رابطــه دوز
مؤثــر ،حــدود  3تــا  9میلیگــرم مــی باشــد کــه مقادیــر فراتــر
از آن موجــب بــروز اثــرات ســمی ایــن عنصــر و پایینتــر از
ایــن مقــدار توســط آنتیاکســیدانتهای شــاته کننــدة فلــزات
نظیــر اسیدآســکوربیک و آلفاتوکوفــرول خنثــی میگــردد (21
 .)20،بهمنظــور تهیــة محلــول ســولفات فــرو ( 5/6ميليگــرم
بــر ميليليتــر)  :پــودر ســولفات فــرو ( )FeSO4.7H2Oبــه
میــزان  280ميليگــرم وزن و ســپس  0/1ميليليتــر اســید
ســولفوریک غلیــظ ( )H2SO4.12Nبــه آن اضافــه گردیــد،
ســپس  50ميليليتــر نرمــال ســالین اســتریل بــه آن
اضافــه گردیــد ( .)22بــرای تنظیــم  PHمحلــول در محــدودة
فیزیولوژیــک از نمــک  NaOHاســتفاده شــد (.)16
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مولکولــی افزایــش دهنــدة قابلیــت ترمیــم ،میتوانــد اثــرات
منفــی بــر جســم ســلولی نورونهــا اعمــال کنــد .از ایــن رو
در تحقیــق حاضــر اثــرات تجویــز آهــن فــرو بــر میــزان مــرگ
ســلولهای گانگلیــون قطعــة  L4نخــاع ( )L4-DRGپــس از
قطــع عصــب ســیاتیک در مــوش صحرایــی مــورد بررســی قــرار
گرفتــه اســت.

صفاقــی کتامیــن ( 70ميليگــرم بــر كيلوگــرم وزن بــدن)
و زایالزیــن ( 15ميليگــرم بــر كيلوگــرم وزن بــدن) مــورد
جراحــی قــرار گرفتنــد .ابتــدا پوســت و عضــات پــای راســت
حیوانــات در بخــش ی ـک ســوم فوقانــی اســتخوان ران کنــار
زده شــد و عصــب ســیاتیک نمایــان و بــا اســتفاده از قیچــی
جراحــی قطــع و تنــة پروگزیمــال بــ ه طــور کامــل از تنــة
دیســتال جــدا گردیــد ،ســپس عضــات بــا اســتفاده از نــخ
جذبــی ( )0/4و پوســت بــا نــخ معمولــی ( )0/3بخیــه شــد؛
همیــن رونــد جراحــی در حیوانــات گــروه شــم بــدون قطــع
عصــب انجــام شــد .گروههــای آزمایشــی (بــه جــز گــروه
کنتــرل ســالم) تــا روز هفتــم پــس از جراحــی ،بــهطــور
روزانــه بــا داروهــای مربوطــه تیمــار شــدند ۲۱ .روز پــس از
قطــع عصــب ســیاتیک ،حیوانــات مــورد بیهوشــی عمیــق قــرار
گرفتنــد ،ســپس عصــب ســیاتیک از محــل زیــر مفصــل ران تــا
مجــاورت ســتون مهرههــا در قطعــات  S1تــا  L3آشکارســازی
و گانگلیــون  ،L4در امتــداد دومیــن ریشــة عصــب ســیاتیک،
برداشــته شــد ( .)23نمونههــای بــهدس ـتآمده بالفاصلــه در
داخــل فرمالیــن  ۱۰درصــد تثبیــت و بــه مــدت  ۲۴تــا ۴۸
ســاعت در داخــل فرمالیــن نگهــداری شــدند.
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تجزیهو تحلیل آماری
تجزیــ ه و تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از نرمافــزار SPSS
(نســخة  )۱۶انجــام شــد .ابتــدا نرمــال بــودن توزیــع دادههــا
بــا اســتفاده از آزمــون کولموگــروف -اســمیرنوف نشــان داده
شــد .ســپس مقایســة میانگیــن دادههــا بــا آنالیــز واریانــس
یکطرفــه ( )ANOVAو آزمــون تعقیبــی  Tukeyانجــام شــد.
میانگینهــا بــهصــورت  Mean ± SEMنمایــش و ســطح
معنــيداری نمونههــا  P>0/05در نظــر گرفتــه شــد (ســطح
اطمینــان  95درصــد).

يافتهها
ویژگیهــای ريختشناســي طبیعــی  L4-DRGsو تغییــرات
ناشــی از قطــع عصــب ،بــه ترتیــب در تصاویــر  1و  2آمــده
اســت .بــروز بینظمیهــای ريختشناســي و کاهــش تراکــم
نورونــی در مقاطــع گروههــای قطــع عصــب بهویــژه گــروه
تیمــار شــده بــا آهــن بـ ه وضــوح قابــل مشــاهده اســت .کاهــش
تراکــم نورونــی عمدتــاً ناشــی از مــرگ ســلولی اســت کــه
نشــانههای آن در مقاطــع بافتــی قابــل مشــاهده اســت .مرحلــة
اولیــة غیرفعــال شــدن ســلول نظیــر هیپرکروماتیســم و ناپدیــد
شــدن هســته و همچنیــن تشــکیل حفــرات سیتوپالســمی و
هســتهای از مراحــل نهایــی مــرگ ســلولی اســت کــه در گــروه
تیمــار شــده بــا آهــن در مقایســه بــا گــروه کنتــرل منفــی
تشــدید شــده اســت (تصويــر  -2د).

تصويــر  -1مقطــع گانگلیــون ریشــة خلفــی  L4مــوش صحرایــی .دو نــوع ســلول  Aو B
در مقطــع  DRGقابــلمشــاهده اســت .در ســلولهای  Aگرانولهــای نیســل در زمینــة
روشــن سیتوپالســمی مشــاهده میشــود ،برخــی از ســلولها ،درشــت و کمرنــگ و برخــی
کوچــک و رنگپذیرتــر هســتند .برخــی از نواحــی حاشــیة سیتوپالســم کــه رنــگ نمیگیرنــد
بهعنــوان تپــة آکســونی شناســایی میشــوند .هســته بــ ه صــورت شــفاف رنــگ میگیــرد
و معمــو ٌال بــا هســتک مرکــزی تیــره همــراه اســت .ســلولهای  Bدارای سیتوپالســم تیــره
و یکنواخــت هســتند .ســایر اقســام جســم ســلولی نیــز مشــاهده میشــود کــه در ســطح
میکروســکوپ نــوری قابــل توصیــف نیســتند و بهعنــوان ســلولهای غیرقابــل دســتهبندی
بهحســاب میآینــد .همــة ســلولها توســط غــاف اپینوریــوم احاطــه شــدهاند کــه محــل
اســتقرار ســلولهای قمــری اســت ( .)25شــمارهها و حــروف ب ـه ترتیــب بیانگــر؛ ( )1ســلول
 )2( ،Aســلول  )3( ،Bســلول قمــری )4( ،ســلول شــوان )5( ،فیبــر عصــب( ،الف) هســتک( ،ب)
هســته( ،ج) دانههــای نیســل( ،د) غــاف اپینوریــوم( ،ه) تپــة آکســونی اســت (رنگآمیــزی
آبیتولوئیدیــن ،بزرگنمایــی .)200
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بــرای محاســبة میانگیــن حجــم گانگلیــون و تعــداد نورونهــا
بــه ترتیــب از اصــل کاوالیــه و روش دایســکتور فیزیکــی
اســتفاده شــد .بــر اســاس اصــل کاوالیــه ،بــا اســتفاده از
برشهــای تصادفــی منظــم بــا فاصلــة مشــخص و در دســت
داشــتن مســاحت ســطح مقطــع و ضخامــت آنهــا ،میتــوان
حجــم نمونــه را محاســبه کــرد .بــه ایــن منظــور ،یــک شــبکة
نقطــهای کــه بــر روی آن نقاطــی بــا مســاحت مشــخص
ترســیم شــدهبــود تهیــه و بــر روی تصاویــر ســریال مربــوط
بــه حجــم هــر نمونــه قــرار داده شــد و تعــداد نقاطــی کــه بــا
ش ســلولدار گانگلیــون (جســم ســلولی نورونهــا) تالقــی
بخـ 
میکــرد ،مــورد شــمارش قــرار گرفــت .ســپس طبــق رابطــة i
حجــم گانگلیــون در هــر نمونــه محاســبه شــد .بــرای بــرآورد
میانگیــن تعــداد نورونهــا نیــز از دایســکتور فیزیکــی اســتفاده
شــد .بــرای ایــن منظــور ،فریــم دایســکتور فیزیکــی بــا رســم
دو مربــع بــا اضــاع پنــج ســانتیمتر بــر روی تلــق تهیــه شــد؛
اضــاع پاییــن و چــپ آن بــا خطــوط ممتــد مشــخص شــد و
دو ضلــع دیگــر بــا خطــوط منقطــع ترســیم شــد .ایــن فریمهــا
بــر روی جفــت تصاویــر متوالــی ،بــا بزرگنماییهــای برابــر و
فاصلــة مشــخص ( ۵میکــرون) بــر روی تصاویــر قــرار گرفــت.
معــادل ناحی ـهای کــه در بــرش اول بــهصــورت تصادفــی در
داخــل فریــم اول قــرار گرفتــه بــود در تصویــر مقطــع دوم
نیــز در داخــل فریــم قــرار داده شــد؛ بدیــن ترتیــب امــکان
شــمارش ســلولها فراهــم شــد .تعــداد مــوارد ناهمســان
(حضــور یــا نبــود هســتک) ،بــا فــرض اینکــه کــه هــر نــورون
حســی گانگلیــون ریشــة خلفــی فقــط یــک هســتک دارد،
مبنــای شــمارش قــرار گرفــت و ب ـه طــور قــراردادی مــواردی
کــه بــا خطــوط ممتــد تالقــی میکــرد مــورد شــمارش قــرار
میگرفــت و از مــواردی کــه بــر روی اضــاع غیرممتــد واقــع
بــود صرفنظــر میشــد .بهاینترتیــب تعــداد نورونهــا در
فضــای ســهبعدی کــه حاصلضــرب ضخامــت برشهــا در
مســاحت چهارچــوب نمونهبــرداری اســت در واحــد حجــم
بــه دســت آمــد (رابطــة  .)iiدر نهایــت ،مقــدار بــ ه دســت
آمــده ،در حجــم گانگلیــون مربــوط بــه هــر نمونــه ضــرب و
تعــداد کل نورونهــای هــر گانگلیــون محاســبه شــد .الزم
بــه توضیــح اســت کــه حجــم اندازهگیــری شــد ه بــه روش
کاوالیــه ،بهعنــوان حجــم مرجــع ( ،)Vrefدر نظــر گرفتــه شــد
و بــرای محاســبة تعــداد نورونهــا ابتــدا تعــداد ذرات موجــود
در حجــم دایســکتور ( )Vdisبــا عنــوان چگالــی عــددی ()Nv
محاســبه شــد .در نهایــت تعــداد کل نورونهــا ( )Ntotalدر
هــر گانگلیــون محاســبه گردیــد (رابطــة )iv؛ کــه برابــر بــا
میانگیــن تعــداد نورونهــای موجــود در هــر گانگلیــون اســت.

] [ DOI: 10.29252/shefa.6.4.24

ی و بــرآورد دقیــق از حجــم و تراکــم ذرات
میتــوان ارزیابــ 
انجــام داد (.)24

 :aمســاحت هــر نقطــه :n ،تعــداد نقــاط :t ،ضخامــت بــرش،
( :dis) aمســاحت دایســکتور :h ،ارتفــاع دایســکتور (فاصلــة
بیــن دو بــرش متوالــی) :∑Q ،مجمــوع تعــداد نورونهــای
شمارششــده :∑dis ،مجمــوع تعــداد دایســکتورها.
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نتایــج مربــوط بــه اندازهگیــری میانگیــن حجــم
و شــمارش نورونــی گروههــا بــه ترتیــب در نمودارهــای ۱
و  ۲ارائــه شــده اســت .همچنــان کــه مشــاهده میشــود
میانگیــن دادههــای حاصــل از اندازهگیــری حجــم گانگلیــون
گــروه تیمــار بــا آهــن در مقایســه بــا گــروه کنتــرل ســالم
کاهــش معنـیداری نشــان میدهــد ( .)P>۰/۰5بــا ایــن حــال
میانگیــن حجــم گانگلیــون در گــروه کنتــرل منفی در مقایســه
بــا گــروه کنتــرل ســالم تفــاوت معن ـیداری نشــان نمیدهــد.
تعــداد نورونهــای شــمارششــده در گــروه کنتــرل منفــی و
تیمــار بــا آهــن در مقایســه بــا گــروه کنتــرل ســالم کاهــش
معنــیداری پیــدا کــرده اســت ( .)P>۰/۰5میانگیــن تعــداد
نورونهــا در گــروه کنتــرل ســالم  ۷۳۰۰عــدد بــرآورد شــد
کــه مشــابه گــروه شــم اســت و میانگیــن تعــداد نورونهــا در
گروههــای کنتــرل منفــی و تیمــار بــا آهــن بــه ترتیــب 5016
و  4881عــدد بــه دســت آمــد.

نمــودار  -1میانگیــن حجــم  L4-DRGدر گروههــای کنتــرل و آزمایشــی،
 21روز پــس از قطــع عصــب ســیاتیک در مــوش صحرایــی .میانگیــن حجــم
گانگلیــون گــرو ه تیمــار بــا آهــن در مقایســه بــا گــروه کنتــرل ســالم تفــاوت
معن ـیداری نشــان میدهــد .دادههــا بــهصــورت  SEM ± Meanارائــهشــده
اســت (.)*>P 0/05

نمــودار  -2میانگیــن تعــداد نورونهــای  L4-DRGدر گروههــای کنتــرل
و آزمایشــی 21 ،روز پــس از قطــع عصــب ســیاتیک در مــوش صحرایــی.
میانگیــن تعــداد نورونهــا در گروههــای کنتــرل منفــی و تیمــار بــا آهــن
در مقایســه بــا گــروه کنتــرل ســالم کاهــش معن ـیداری نشــان میدهــد.
دادههــا بـ ه صــورت  Mean ± SEMارائــهشــده اســت (.)*P>0/05

اجســام ســلولی نورونهــا در گــروه تیمــار بــا آهــن
دســتخوش تغییــر ريختشناســي و بینظمــی شــدید شــدند
کــه بــا پیدایــش واکوئلهــای متعــدد سیتوپالســمی ،ناپدیــد
شــدن حاشــیههای سیتوپالســمی و چروکیدگــی همــراه
بــود .همچنیــن ،در گروههــای قطــع عصــب بهویــژه گــروه
کنتــرل منفــی ،مرحلــة اولیــة غیرفعــال شــدن ســلول نظیــر
هیپرکروماتیســم و ناپدیــد شــدن هســته و همچنیــن تشــکیل
حفــرات سیتوپالســمی و هســتهای کــه از مراحــل نهایــی مرگ
ســلولی اســت مشــاهده گردیــد ( .)27عــاوه بــر ایــن ،یکــی
از نشــانههای احتمالــی آپوپتــوز از همپاشــیدگی اجســام
نیســل و حضــور متراکــم آن بهصــورت حبابهــای متمایــز
اســت کــه در گروههــای قطــع عصــب بهویــژه گــروه کنتــرل
منفــی و تیمــار بــا آهــن مشــهود بــود .بینظمیهــای دیگــر؛
نظیــر قطعــهقطعــه شــدن ،واکوئلــه شــدن و یــا ناپدیــد شــدن
هســته در گــروه تیمــار بــا آهــن در مقایســه بــا گــروه کنتــرل
منفــی بیشــتر بــود .یکــی دیگــر از تغییــرات ريختشناســي
 ،قــرار گرفتــن هســت ه در حاشــیة ســلول اســت کــه تحــت
عنــوان مرکزگریــزی هســته شــناخته میشــود ایــن پدیــده در
یــک تــا دو هفتــة اول پــس از قطــع عصــب روی میدهــد کــه
بهتدریــج طــی یــک مــاه بــه جایــگاه قبلــی خــود برمیگــردد
()28؛ در تحقیــق حاضــر ایــن پدیــده کمــاکان در مقاطــع
گانگلیــون گروههــای قطــع عصــب مشــاهده میشــود .عــاوه
بــر ایــن ،در گروههــای کنتــرل کنفــی و تیمــار بــا آهــن
پدیــدة نســبی کروماتولیــر مشــاهده شــد .کروماتولیــز یکــی
از رویدادهــای اولی ـ ه پــس از قطــع عصــب اســت کــه در پــی
آن اجســام نیســل بــه محیــط ســلول منتشــر میشــود و بــه
صــورت هاللــی در حاشــیة ســلول متمرکــز میگــردد ،ســپس
در پــی بهبــودی ســلول از کروماتولیــز ،مجـ ٌ
ـددآ در سیتوپالســم
پراکنــده میشــوند .ایــن پدیــده در هفتــة اول و دوم پــس
از آســیب رخ میدهــد و پــس از آن برطــرف میگــردد.
ســلولهایی کــه دچــار کروماتولیــز شــدید میشــوند
قابــل بازیابــی نیســتند و بهتدریــج دچــار آتروفــی و مــرگ
میشــوند (.)27
در تحقیــق حاضــر ،پدیــدة کروماتولیــز در برخــی نورونهــا
2929
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تصويــر  -2مقایســة مقاطــع گانگلیــون قطعــة  L4گروههــای ســالم و آزمایشــی در روز 21
پــس از قطــع عصــب ســیاتیک در مــوش صحرایــی .الــف ؛ کنتــرل ســالم ،ب؛ شــم ج :کنتــرل
منفــی د  :تیمــار بــا آهــن (دوز 5/6میلیگــرم) .بینظمیهــای ريختشناســي پــس از
قطــع عصــب در گــروه تیمــار بــا آهــن افزایــش یافتــه اســت (رنگآمیــزی آبیتولوئیدیــن،
بزرگنمایــی .)400

متعاقــب ضایعــات اعصــاب محیطــی دو نــوع دژنراســیون
آنتروگــراد و رتروگــراد در مســیر اعصــاب حســی و یــا اعصــاب
مختلــط اتفــاق میافتــد .دژنراســیون رتروگــراد ،بســته بــه
شــدت ضایعــه موجــب تغییــرات بیوشــیمیایی و ريختشناســي
در جســم ســلولی نورونهــا میگــردد .یکــی از ایــن تغییــرات
بیوشــیمیایی وقــوع اســترس اکســیداتیو اســت کــه موجــب
آســیب ســلول عصبــی میشــود ( .)15آســیب جســم ســلولی
نورونهــا در غالــب تغییــرات ريختشناســي و کاهــش حجــم
و تعــداد ســلولها قابــل ارزیابــی اســت ( .)26در تحقیــق
حاضــر عصــب ســیاتیک مــوش صحرایــی در معــرض قطــع
کامــل فیزیکــی قــرار گرفــت و  21روز بعــد ،گانگلیــون واقــع
در ریشــة  L4نخــاع کــه یکــی از ریش ـههای کلیــدی تشــکیل
دهنــدة عصــب ســیاتیک اســت ،مــورد نمونهبــرداری و بررســی
کیفــی و کمــی قــرار گرفــت.
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شــمارش تعــداد نورونهــای  DRGبــا روش دایســکتور در
ایــن تحقیــق نشــان داد کــه میانگیــن تعــداد کل نورونهــای
گانگلیــون  L4مــوش صحرایــی نــژاد ویســتار در گــروه کنتــرل
ســالم  7300اســت .در ایــن رابطــه خالصـهای از گزارشهــای
موجــود بــه ایــن شــرح اســت؛ در ســال  1984تعــداد
نورونهــای  DRGکــه بــا اســتفاده از برشهــای انجمــادی
و بــا روش دایســکتور شــمارش شــد )29( 5700 ،و در ســال
 1985تعــداد نورونهــا بــا اســتفاده از مقاطــع پارافینــی
 7100ســلول گــزارش گردیــد ( .)30ایــن در حالــی اســت
کــه در گزارشهــای دیگــر تعــداد ســلولهای گانگلیــون
 L4در مــوش صحرایــی بــا ســن  23هفتــهای کــه در آن از
روش بافتــی رزیــن و تهیــة مقاطعــی بــا ضخامــت  3میکــرون
اســتفاده شــده بــود تعــداد نورونهــا  11600اعــام شــد
( .)31در آزمایشــی دیگــر کــه بــر روی حیواناتــی بــا ســن
 43هفتــهای صــورت گرفــت و بــرای شــمارش نورونهــا
از روشهــای مختلفــی اســتفاده گردیــد ،در بلوکهــای
رزینــی تعــداد نورنهــا  16010و در بلوکهــای پارافینــی
بــا برشهایــی بــه ضخامــت  12میکــرون ،میانگیــن تعــداد
نورونهــا  8460بــه دســت آمــد ( .)32بــر ایــن اســاس بــه
نظــر میرســد نتایــج بــه دســت آمــده در توافــق بــا برخــی
گزارشهــا اســت .در عیــن حــال ایــن نتایــج در مقایســه بــا
برخــی مطالعــات دیگــر دارای تفاوتهــای برجســته اســت.
بخشــی از ایــن تفاوتهــا را میتــوان بــه تفــاوت در روش
اندازهگیــری حجــم گانگلیــون نســبت داد؛ در تحقیــق حاضــر
بــرای اندازهگیــری حجــم گانگلیــون تنهــا بخــش ســلولدار
گانگلیــون مــورد توجــه و اندازهگیــری قــرار گرفــت در حالــی
کــه اگــر حجــم کل گانگلیــون یعنــی مجمــوع بخشهــای
30
30

بــر اســاس گزارشهــای منتشــر شــده مــرگ ســلولهای
گانگلیــون حســی از هفتــة اول پــس از آســیب آغــاز و در
مــاه دوم پــس از قطــع عصــب بــه بیشــترین مقــدار خــود
میرســد ( .)34در ایــن تحقیــق ،تعــداد نورونهــا در روز 21
پــس از قطــع عصــب بــه  5100کاهــش یافــت کــه کاهشــی
معــادل  30درصــد را نشــان میدهــد .در ایــن زمینــه ،بــر
اســاس گزارشــی ،میــزان کاهــش تعــداد نورونهــای ،DRG
یــک مــاه پــس از قطــع عصــب ســیاتیک 13 ،درصــد گــزارش
شــده اســت ( .)26نتایــج حاصــل از تحقیــق حاضــر در توافــق
بــا بعضــی از گزارشهــای قبلــی اســت ( ،)30در عیــن حــال
عــدم توافــق آن بــا ســایر گزارشهــا را میتــوان بــه کــم
بــودن ســن حیوانــات در ایــن تحقیــق و همچنیــن تفــاوت در
روش آمادهســازی بافتــی و یــا چگونگــی اندازهگیــری حجــم
مرجــع کــه از آن بــرای محاســبة تعــداد کل نورونهــا اســتفاده
میشــود ،نســبت داد.
در ســالهای گذشــته ،مداخلههــای فیزیکــی یــا داروئــی،
بهمنظــور کمــک بــه تســریع و بهبــودی رونــد ترمیــم متمرکــز
بــوده اســت کــه در ایــن میــان کاربــرد آهــن بهعنــوان مــادة
مکمــل بــرای تســریع رونــد ترمیــم و افزایــش تمایزيابــی و
میلینزایــی در دســتگاه عصبــی محیطــی و مرکــزی مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت .در ایــن تحقیــق ،اثــرات تیمــار
بــا آهــن بــر جســم ســلولی نورونهــا مــورد بررســی قــرار
گرفــت کــه نتایــج ،نشــان دهنــدة گســتردگی آســیب نورونــی
و کاهــش قابــل مالحظــة حجــم و تعــداد نورونهــا اســت.
بــر ایــن اســاس چنیــن بــه نظــر میرســد کــه بــه دنبــال
جراحــت تنــة عصــب ،تجویــز آهــن موجــب تشــدید رونــد
مــرگ ســلولی و نکــروز شــده اســت .بــا ایــن حــال ،برخــی
گزارشــات اخیــر بیانگــر تأثیــرات مثبــت آهــن بــر رونــد ترمیــم
اســت .بــر اســاس مطالعــات گذشــته ،بــه دنبــال جراحــت تنــة
عصــب ،افزایــش ذاتــی بیــان گیرنــدة ترانســفرین و تجمــع آهن
در اعصــاب محیطــی موجــب افزایــش میلینســازی و بهبــود
رونــد ترمیــم میگــردد ( )6 ،12 ،36و یــا بــر اســاس مطالعــات
قدیمیتــر ،نورونهــای  DRGدر موشهــای محــروم از آهــن
بــه ناهنجاریهــای ناشــی از اختــال در هدایــت پیــام
عصبــی ،اختــاالت میتوکنــدری و همچنیــن دژنراســیون
فیبرهــای عصبــی مبتــا میشــوند ( .)37همچنیــن بــر
اســاس تحقیقــات گســتردة انجــام گرفتــه در دســتگاه عصبــی
مرکــزی ،آهــن به واســطة افزایــش ســطح  cAMPو فعالســازی
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نتایــج حاصــل از اندازهگیــری حجــم  DRGحاکــی از کاهــش
حجــم در گروههــای قطــع عصــب بــود .بدیــن ترتیــب کــه
در مقایســه بــا گــروه کنتــرل ســالم ،بیشــترین کاهــش حجــم
 DRGمربــوط بــه گــروه تیمــار بــا آهــن بــود .همچنیــن،
بررســی کیفــی مقاطــع بافتــی  DRGنشــان داد کــه در گــروه
تیمــار بــا آهــن ،نورونهــا متحمــل تغییــرات ريختشناســي
شــدید نظیــر چروکیدگــی غشــا و کاهــش انــدازة جســم
ســلولی شــدهاند (تصويــر  .)2در مقاطــع بافتــی گــروه کنتــرل
منفــی نیــز کاهــش انــدازة جســم ســلولی نورونهــا ،البتــه
نــه بهشــدت گــروه تیمــار بــا آهــن ،مشــاهده شــد (تصويــر
 ،2ج) .بــر ایــن اســاس چنیــن بــه نظــر میرســد کــه تجویــز
آهــن موجــب افزایــش آســیبپذیری ســلولهای  DRGدر
ایــن شــرایط میشــود .از آنجــا کــه بخشــی از کاهــش حجــم
گانگلیــون ممکــن اســت ناشــی از کاهــش تعــداد نورونهــا
باشــد ،تعــداد نورونهــای موجــود در هــر گانگلیــون نیــز
شــمارش شــد.

] [ DOI: 10.29252/shefa.6.4.24

در گروههــای قطــع عصــب کمــاکان قابــلمشــاهده اســت
(تصويــر  -2ج ،د) .بــر اســاس مجمــوع مشــاهدات بــه نظــر
میرســد بینظمیهــای ريختشناســي ناشــی از قطــع
عصــب ،در گــروه تیمــار شــده بــا آهــن بهشــدت افزایــش
یافتــه اســت.

ســلولدار و فاقــد ســلول بهعنــوان حجــم مرجــع ،مــد نظــر
قــرار میگرفــت تعــداد نورونهــا و میــزان تغییــرات آن
شــباهت بیشــتری بــا گزارشهــای قبلــی پیــدا میکــرد (33
 .)31،بنابرایــن میتــوان چنیــن ادعــا کــرد کــه اعــداد گــزارش
شــده در ایــن تحقیــق بــه طــور دقیقتــر بــه تغییــرات حجــم
ناشــی از کاهــش تعــداد نورونهــا و یــا حجــم آنهــا داللــت
مینمایــد .تفــاوت در ســن و جنــس ،نــوع و شــدت آســیب
و نزدیکــی یــا دوری محــل جراحــت ،نیــز بخــش دیگــری از
فاکتورهــای دخیــل در وجــود تناقضــات در نتایــج بــه دســت
آمــده اســت (.)34، 35
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بخشــی از علــت بــروز تغییــرات دژنراتیــو در جســم ســلولی،
ناشــی از محــروم شــدن جســم ســلولی از عوامــل تروفیــک
اســت کــه در شــرایط طبیعــی ،از عضــو هــدف واقــع در انتهــای
دیســتال آکســون بــه طــرف جســم ســلولی میآیــد (.)43
مکانیســم اثــر عواملــی نظیــر  NGFو نوروتروفیــن-NT( 3-
7
 6)3مهــار فعالیــت آنزیــم نیتریــک اکســاید ســنتاز ()NOS
و تنظیــم اســترس اکســیداتیو و یــا افزایــش تولیــد  GSHدر
جســم ســلولی اســت ( .)44افزایــش متابولیســم پایــه و تأمیــن
انــرژی در میتوکنــدری ،در پــی تــاش جســم ســلولی بــرای
ترمیــم ضایعــه نیــز موجــب افزایــش تولیــد  ROSو در نتیجــه

بــه طــور كلــي نتایــج حاصــل از بررســی تغییــرات حجــم
گانگلیــون و تعــداد نورونهــا نشــان داد کــه  21روز پــس
از قطــع عصــب حجــم گانگلیــون و تعــداد نورونهــا کاهــش
مییابــد .یکــی از دالیــل بــروز تغییــرات ،مــرگ نورونــی اســت
کــه ممکــن اســت بــه علــت وقــوع اســترس اکســیداتیو باشــد.
در ایــن رابطــه نشــان داده شــد کــه تجویــز آهــن فــرو بــا دوز
 5/6ميليگــرم بــر كيلوگــرم موجــب تشــدید مــرگ نورونــی
میگــردد.

Neurotrophin-3
Nitric oxide synthase

6
7

3131
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تاکنــون مطالعــات مربــوط بــه دســتگاه عصبــی محیطــی
بــه آزمایشــات در محیــط کشــت محــدود بــوده اســت.
و بــر اســاس آنهــا ،آهــن بــا افزایــش میــزان تمایزیابــی و
میلینزایــی ســلولهای شــوان و همچنیــن افزایــش cAMP
گزینــة مناســبی بــرای بهبــود رونــد ترمیــم پیشــنهاد شــده
اســت ( .)8 ،39-41بدیهــی اســت کــه بــرای موفقیــت ترمیــم
و بازیابــی کامــل عملکــرد عصــب ،ســلول عصبــی بایــد زنــده
بمانــد .بنابرایــن روشــن اســت کــه بــرای دســتیابی بــه نتایــج
مطلــوب ،توجــه بــه مکانیســمهای درگیــر در مــرگ و بقــاء
نورونــی ضــروری اســت .درحــال حاضــر ،در مــورد ماهیــت
ســیگنالهایی کــه بــه دنبــال آســیب ،بــه جســم ســلولی
مخابــره میشــود و موجــب آغــاز رویدادهــای رژنراتیــو یــا
دژنراتیــو میگــردد ،اتفــاق نظــر وجــود نــدارد زیــرا ایــن
پیامهــا عــاوه بــر آنکــه میتواننــد موجــب بــروز اثــرات
آنابولیــک و افزایــش قابلیــت ترمیــم شــوند ،در شــرایط خــاص
موجــب القــاء مــرگ ســلولی و کاهــش قابلیــت ترمیــم و
بازیابــی عملکــردی میگردنــد (.)2، 42
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مســیرهای پیامرســانی ویــژه ،مســئول تســریع میلینســازی
الیگودندروســیتها و جلوگیــری از آســیب بیشــتر در ضایعــات
دســتگاه عصبــی مرکــزی ذکــر شــده اســت ( .)5، 38از ایــن
رو کاربــرد آهــن در دســتگاه عصبــی بهویــژه مغــز و نخــاع
بهعنــوان رویکــرد فیزیولوژیکــی در مدلهــای مختلــف
تجربــی مطــرح اســت.

آســیب بیشــتر ســلولها میگــردد ( .)45همچنیــن ،اختــال
در هموســتازی یونــی و افزایــش کلســیم داخــل ســلولی
باعــث آســیب غشــای میتوکنــدری میگــردد کــه ایــن امــر
بــه نوبــة خــود موجــب افزایــش  ROSو آزادســازی مــواد
پروآپوپتیــک میگــردد ( .)2عــاوه بــر ایــن مقادیــر زیــادی
از مــواد اکســیدانت توســط نوتروفیلهــا و ماکروفاژهــا و
ســایر لکوســیتها تولیــد میشــود کــه منجــر بــه تشــدید
آســیب بافتــی میشــود ( .)18بافــت عصبــی بــه خاطــر ســطح
پائیــن آنتیاکســیدانتهای محافظتکننــده ،غلظــت بــاالی
لیپیدهــای بــا قابلیــت پراکســیدازی و مصــرف بــاالی اکســیژن،
بســیار آســیبپذیر اســت .بــه نظــر میرســد در چنیــن
شــرایطی تجویــز آهــن بــا تســریع واکنشهــای زنجیــرهای
کنتــرل نشــدة رادیکالهــای آزاد و تولیــد گســترة بیپایانــی
از گونههــای فعــال اکســیژن سیســتم آنتیاکســیدانی
ســلول را مغلــوب کــرده و در نهایــت بــا تشــدید اکسیداســیون
پروتئینهــا ،لیپیدهــا ،کربوهیدراتهــا و اســیدهای نوکلئی ـک،
عملکــرد آنهــا را تغییــر داده و موجــب مــرگ ســلول عصبــی
میگــردد ( .)18شناســایی صحیــح عوامــل آسیبرســان ثانویــه
و تــاش بــرای برطــرف کــردن آنهــا عــاوه بــر جلوگیــری از
مــرگ ســلولی گســترده ظرفیــت ترمیــم ذاتــی ســلول را نیــز
بــاال میبــرد .از ایــن رو بــه نظــر میرســد کاربــرد آهــن در
وضعیــت ترومایــی نــه تنهــا بــه بهبــود شــرایط ترمیــم کمــک
نمیکنــد بلکــه موجــب تشــدید آســیب میگــردد .بــا ایــن
حــال شناســایی مکانیســم مولکولــی ایــن فراینــد در مــدل
تجربــی حاضــر حائــز اهمیــت بــوده و در ایــن راســتا نیــاز بــه
تحقیقــات تکمیلــی میباشــد.
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