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ABSTRACT
Introduction: Apoptosis plays a crucial role in normal development of central nervous system.
In fact, disregulation of apoptosis is the major pathophysiological mechanism of many diseases, such
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as Alzheimer’s disease. The aim of this survey was to study the role of apoptosis in neuronal injury
during Alzheimer’s disease. Materials and Methods: The experiments were carried out in adult
(6-7 months old) male Wistar rats (230-270 g) in 2 groups of sham and streptozocin (STZ). Animals in
sham and STZ groups received normal saline and STZ intracerebroventricular (ICV) injections for two
days, respectively. To assess neuronal apoptosis, 18, 45 and 90 days after STZ injection, TUNEL test
was performed. Results: The result showed that apoptosis in hippocampal CA1 and CA3 areas were
significantly increased in rats treated with STZ after 90 days. Also, there was a significant increase
in the mean number of apoptotic cells in rats treated with STZ after 90 days compared to their agematched sham group in the hippocampal CA1 and CA3 area. Conclusion: ICV-STZ injection in
rats was resulted in significant neuronal apoptosis in the hippocampus.
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مقدمه :آپوپتوز نقش مهمی در تکامل طبیعی سیستم عصبی مرکزی بازی میکند .در حقیقت تنظیم
نادرست آپوپتوز مكانيسم پاتوفيزيولوژي اصلي بسیاری از بیماریها از جمله بیماری آلزایمر ميباشد .هدف
از این مطالعه بررسی نقش آپوپتوز در آسیب نورونی ،طی بیماري آلزایمر ميباشد .مواد و روشها:
آزمايشها بر روی موشهای صحرايي ویستار نر بالغ ( 6-7ماهه) با وزن  230-270گرم در دو گروه شم و
استرپتوزوسین ( )STZانجام شد .حیوانات در گروههاي شم و  STZبه مدت دو روز به ترتیب نرمال سالین و
 STZرا به صورت تزريق درون بطنی دریافت نمودند .به منظور ارزیابی روند آپوپتوز نورونی 45 ،18 ،و 90
روز بعد از تزریق  ،STZتست تانل انجام شد .يافتهها :نتایج نشان دادند که ميزان آپوپتوز در نواحي CA1
و  CA3هیپوکامپ به میزان چشمگيري در موشهای صحرايي تيمار شده با  STZبعد از  90روز افزایش
یافت .همچنین یک افزایش معنیداری در ميانگين تعداد سلولهای آپوپتوزي در موشهای صحرايي تيمار
شده با  STZبعد از  90روز در مقایسه با گروه شم هم سن خود در نواحي  CA1و  CA3مشاهده گردید.
نتيجهگيري :تزریق درون بطنی  STZدر موشهاي صحرايي منجر به آپوپتوز نورونی قابل مالحظهای در
هیپوکامپ گردید.
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مقدمه
بیماری آلزایمر يكي از رایجترین انواع دمانس 1ميباشد و از لحاظ
بالینی توسط تخریب پیشروندۀ شناختی شامل حافظه ،استدالل
و زبان مشخص میگردد ( .)1-3عاليم مهم این بیماری تخریب
کنندۀ نورونی شامل تجمع خارج سلولی پالکهای بتا آمیلوئید
و تانگلهاي نوروفيبريالري )NFT( 2محتوی پروتئینهای tau
هستند ( .)3به عالوه از دیگر عاليم بيماري آلزايمر میتوان به
کاهش تعداد نورونها در مناطق مربوط به یادگیری و حافظه به
ویژه در ناحیۀ هیپوکامپ اشاره نمود (.)4
آپوپتوز به میزان وسیعی در مغز بیماران مبتال به آلزایمر رخ
میدهد .آپوپتوز مرگ برنامه ریزی شدۀ سلولی 3است که برای
تنظیم نمودن جمعیت سلولی به کار میرود ( )5و در بسیاری از
بیماریها ،تنظیم نادرست آپوپتوز اختالل اصلی به شمار میرود
4
( .)6آپوپتوز نقش مهمی در تکامل طبیعی سيستم عصبي مركزي
ايفا میکند ( .)7در بسیاری از بیماریهای نورولوژیکی معیارهای
آپوپتوزی در نظر گرفته میشود که در آن مرگ نورونی یک
ویژگی اصلی ميباشد .در مقابل جایگزینی سلولها در بافتهای
تکثیر شونده ،نورونها عموماً در طول زندگی یک ارگانیسم ،بدون
تکثیر باقی میمانند .این طبیعت سرسختانۀ نورونها برای حفظ
عملکرد این سلولها در مدارهای نورونی ضروری است (.)6

م

براساس یافتههای موجود تزریق  ،STZآنتاگونیست گیرندۀ
انسولین ،برای تولید جنبههای مهمی از تخریب نورونی در
بيماري آلزايمر استفاده میگردد ( .)13مقاومت به انسولین در
مغز حیوانات در معرض قرار گرفته با  STZمشاهده میشود و
8
این حیوانات چندین ویژگی اختصاصی بيماري آلزايمر تک گیر
شامل عدم عملکرد حافظه و نقايص در حال پیشرفت کولینرژیک،
كاهش متابولیسم گلوکز ،استرس اکسیداتیو ،رسوب پالک بتا
آميلوئيد ،افزایش در غلظت پروتئین  tauهایپرفسفریله شده و
تخریب نورونی را نشان میدهند (.)12، 14-18

آزمایشهــا روی موشهــای صحرايــي نــر ویســتار بالــغ (6-7
ماهــه) بــا وزن  230-270گــرم تهیــه شــده از خانــۀ حیوانــات
مرکــز تحقیقــات علــوم اعصــاب شــفا انجــام گردیــد .حیوانــات
در اتاقــی بــا دمــای  22±2 ºCبــا ســیکل  12ســاعت تاریکــی
و 12روشــنایی و آب و غــذای آزادانــه نگهــداری شــدند.
گروهها
حیوانــات بــه دو گــروه اصلــی شــم و  STZو ســپس بــه ســه
زیــر گــروه  45 ،18و  90روزه تقســیم گردیدنــد .حيوانــات در
گروههــاي شــم و  ،STZبــه ترتیــب نرمــال ســالین و  STZرا
بــه مــدت دو روز (روز اول و ســوم) بــه صــورت تزریــق داخــل
بطنــی (ICV) 10دریافــت نمودنــد و ســپس  45 ،18يــا 90روز
بعــد از اولیــن تزریــق پرفیــوژن شــدند.
کانول گذاری
حیوانــات توســط تزریــق داخل صفاقــی کتامیــن ( )80 mg/kgو
زایالزیــن ( )15 mg/kgبیهــوش شــدند .ســپس ســر حیــوان در
11
دســتگاه اســتریوتاکس ثابــت شــد و بــا ایجــاد شــکاف طولــی
در بخــش خلفــی ســر ،جمجمــه نمایــان گردیــد .ســپس
کانولهــای مخصــوص تزریــق در داخــل بطنهــای جانبــي
در موقعیــت  0/8عقــب برگمــا ±1/5 ،در طرفیــن شــکاف
طولــي و  2/5میلیمتــر پایینتــر از ســطح جمجمــه قــرار
12
داده شــدند و تزريــق درون بطنــي توســط ســرنگ هميلتــون
انجــام شــد .جهــت اطمينــان از محــل درســت تزريــق در
بطنهــاي جانبــي در كانولهــاي كاشــته شــده در تعــدادی
از موشهــا رنــگ تزريــق شــد و پــس از نمونهگیــری بافتــی
محــل تزريــق مــورد تأییــد قــرار گرفــت (تصويــر .)1
ارزیابی هیستوپاتولوژی
حیوانــات تحــت بیهوشــی عمیــق بــا کلــرال هیــدرات
( )350 mg/kg; Sigma-Aldrichقــرار گرفتنــد و بــا 150
میلیلیتــر نرمــال ســالین پرفیــوژن شــدند .ســپس مغزهــا
بعــد از خــارج شــدن در داخــل پارافرمالدئیــد  1درصــد بــه
مــدت  10روز قــرار داده شــدند و ســپس بــه منظــور مطالعــات
بافــت شناســی آمــاده گردیدنــد .بــراي مطالعــۀ بافــت شناســي
برشهــای عرضــي 8 13میکرومتــری تهیــه گردیــد.
ارزیابی آپوپتوز نورونی
از رنــگ آمیــزی تانــل 14بــرای مشــاهدۀ قطعــات
بعــد از مــرگ ســلولی آپوپتــوزي بــا اســتفاده از کیــت
DNA
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به عالوه شباهتهایی بین بيماري آلزايمر در انسان و مدل ،STZ
در ایجاد آسیب نورونی ،کاهش حجم هیپوکامپ ،التهاب نورونی
و نقص پیشروندۀ حافظه و یادگیری وجود دارد ( .)17در واقع از
آنجایی که هیچ ارزیابی به منظور بررسی آپوپتوز به صورت وابسته
به زمان 9بر روی این مدل از بیماری آلزایمر صورت نگرفته است
و از سوی دیگر به دلیل اهمیت نقش آپوپتوز در ایجاد آسیب

مواد و روشها
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مدلهای مختلفی برای بیماری آلزایمر وجود دارد که شامل
به کارگیری بتا آمیلوئید ( ،)8، 9افزايش سطح كلسترول خون
6
( ،)10ضربۀ مغزي ناشي از ضربه )11( 5و تزریق استرپتوزوسین
( )12(-)STZميباشد ،گرچه هیچ کدام از آنها همۀ جنبههای
بیماری را پوشش نمیدهند .مشخص شده است تخریب در
گيرندههاي انسولین از قبيل گيرندههاي فاکتور رشد شبه انسولین
نوع  1و  72میتوانند عاليم بيماري آلزايمر را ایجاد کنند.

نورونی ،این مطالعه به منظور بررسي وابسته به زمان آپوپتوز در
مدل  STZانجام گردید.
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تصویــر  -1جراحــی و تزریــق درون بطنــی در موشهــای صحرایــی .الــف) ثابــت کــردن مــوش صحرایــی در دســتگاه اســتریوتاکس ب) شــکاف طولــی پوســت ســر و نمایــان کــردن ســطح جمجمــه.
نشــانگر ،نمایانگــر محــل برگمــا مــی باشــد .ج) کانــول گــذاری بطنهــای جانبــی د) ثابــت کــردن کانولهــا بــا ســیمان دندانپزشــکی ه) تزریــق درون بطنــی بــا ســرنگ همیلتــون و) تأییــد محــل تزریــق
در بطنهــای جانبــی .نشــانگر ،نمایانگــر تزریــق درســت رنــگ در بطنهــای جانبــی میباشــد.
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اســتفاده شــد .ســه بــرش بافتــی بــا ضخامــت  8میکرومتــر
در پــی شستشــو در گزيلــول ،در درجههــاي مختلــف الــکل
آبدهــی شــدند .پــس از شستشــو بــا  10 Tris-Hclمیلیمــوالر
) ،(pH=7/6برشهــا در متانــول محتــوی 0/3 H2O2درصــد بــه
مــدت  10دقیقــه بــه منظــور مهــار فعالیــت پراکســیدازهای
انــدوژن انکوبــه شــدند.

خــود تغییــر چشــمگیری نداشــته اســت .درحالیکــه میــزان
آپوپتــوز  90روز بعــد از تزریــق  STZدر موشهــای صحرايــي
آلزایمــری شــده نســبت بــه گــروه شــم هــم ســن خــود افزایــش
چشــمگیری داشــته اســت ( ،P< 0/05نمــودار  .)1همچنیــن
میــزان آپوپتــوز در موشهــای صحرايــي آلزایمــری شــدۀ 90
روزه نســبت بــه موشهــای صحرايــي آلزایمــری شــدۀ  18روزه
در ناحیــۀ  CA1افزایــش چشــمگیری داشــته اســت (،P< 0/05
نمــودار  1و تصويــر .)2

بعــدی برشهــا در مخلــوط واکنــش تانــل ( 450میکرولیتــر از
محلــول نشــانه 15و  50میکرولیتــر از محلــول آنزیــم )16در 37
درجــۀ ســانتیگراد بــه مــدت  60دقیقــه انکوبــه شــده و ســپس
در محلــول  17PODبــه مــدت  30دقیقــه قــرار داده شــدند.
18
ســپس نمونههــا بــه منظــور بــروز واکنــش رنگــی در DAB
) 5(-(Roche, Mannheim, Germanyمیکرولیتــر  DABو 45
میکرولیتــر بافــر پراکســید) ،بــه مــدت  5تــا  10دقیقــه قــرار
داده شــده و ســپس بــا محلــول هماتوکســیلین رنــگ آمیــزی
زمینــه شــدند .تعــداد نورونهــای تانــل مثبــت در نواحــی
 19 CA1و  20 CA3هیپوکامــپ در ميــدان ديــد 21ميكروســكوپي،
بــا اســتفاده از نــرم افــزار  ImageJشــمارش گردیــد (.)19

میــزان آپوپتــوز نورونهــا در ناحیــۀ  18 ،CA3و  45روز
بعــد از تزریــق  STZدر موشهــای صحرايــي آلزایمــری
شــده نســبت بــه گروههــای شــم هــم ســن خــود تغییــر
چشــمگیری نداشــته اســت .درحالیکــه میــزان آپوپتــوز  90روز
بعــد از تزریــق  STZدر موشهــای صحرايــي آلزایمــری شــده
نســبت بــه گــروه شــم هــم ســن خــود افزایــش چشــمگیری
داشــته اســت ( ،P< 0/001نمــودار  .)2همچنیــن میــزان

نمونههــا ســپس بــه مــدت  30دقیقــه در معــرض پروتئینــاز K
) (Roche, 20 ug/ml in Tris bufferقــرار گرفتنــد .در مرحلــۀ

ي

ب

ب

ب

م

محاسبات آماری

یافتهها
نتایــج ایــن بررســی نشــان میدهــد میــزان آپوپتــوز نورونهــا
در ناحیــۀ  18 ،CA1و  45روز بعــد از تزریــق  STZدر موشهــاي
صحرايــي آلزایمــری شــده نســبت بــه گروههــای شــم هــم ســن

شهــای صحرايــي
نمــودار  -1میــزان آپوپتــوز نورونهــا در ناحیــۀ  .CA1میــزان آپوپتــوز در مو 
آلزایمــری  90روزه نســبت بــه گــروه شــم هــم ســن خــود و همچنيــن نســبت بــه موشهــای
صحرايــي آلزایمــری  18روزه افزایــش معنـیداری نشــان میدهــد ( * .)P< 0/05در مقايســه بــا
گــروه شــم هــم ســن خــود و  #در مقايســه بــا گــروه 18روزه ميباشــد * .و  #هــر كــدام بیانگــر
 P< 0/05میباشــند و همــۀ دادههــا بــر اســاس  Mean±SEMگــزارش شــده اســت.
ب

ب

Cornu Ammonis 1
Cornu Ammonis 3
21
Visual field

Label solution
Enzyme solution
17
Peroxidase
18
3,3`-Diaminobanzydine

19

15

20

16

1717
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آنالیــز آمــاری بــا اســتفاده از آزمــون  ANOVAو ســپس
تســت تعقيبــي  Tukeyانجــام گردیــد P-value .کمتــر از 0/05
از لحــاظ آمــاری معنـیدار در نظــر گرفتــه شــد .همــۀ اطالعات
بــر اســاس  Mean±SEMنشــان داده شــدند.
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آپوپتــوز در موشهــای صحرايــي آلزایمــری شــدۀ  90روزه
نســبت بــه موشهــای صحرايــي آلزایمــری شــدۀ  18روزه در
ناحیــۀ  CA3افزایــش چشــمگیری داشــته اســت (،P< 0/001
نمــودار  2و تصويــر .)3
ب

نمــودار  -2میــزان آپوپتــوز نورونهــا در ناحیــۀ  .CA3میــزان آپوپتــوز در موشهــای صحرايي
آلزایمــری  90روزه نســبت بــه گــروه شــم هــم ســن خــود و همچنيــن نســبت بــه موشهــای
صحرايــي آلزایمــری  18روزه افزایــش معنـیداری نشــان میدهــد ( * .)P< 0/001در مقايســه
بــا گــروه شــم هــم ســن خــود و  #در مقايســه بــا گــروه 18روزه ميباشــد ** .و  ##هركــدام
بیانگــر  P< 0/001میباشــد و همــۀ دادههــا بــر اســاس  Mean±SEMگــزارش شــده اســت.
ب

ب

بحث و نتيجهگيري

اهمیــت شــکل گیــری هیپوکامــپ بــرای حافظــه براســاس
مطالعــات نوروآناتومیکــی و الکتروفیزیولوژیکــی بــه خوبــی
مشــخص شــده اســت .آپوپتــوز و تخریــب نورونی نقــش کلیدی
در نقــص حافظــه و یادگیــری در بســیاری از انــواع بیماريهــای

مشــخص شــده اســت کــه تزریــق  STZبــه صــورت ICV
ســبب افزایــش در بیــان  mRNAو فعالیــت  Caspase-3در

قشــر و هیپوکامــپ میگــردد کــه منجــر بــه مــرگ ســلولی
آپوپتــوزي در مغــز مــوش صحرايــي میگــردد .همچنیــن
نشــان داده شــده اســت کــه  STZســبب القــاي تخریــب
22
حافظــه میگــردد کــه ایــن امــر مرتبــط بــا ســميت نورونــي
پــس سیناپســی اســت و ارتبــاط فعالســازی ســلولهاي
گلیــال ،التهــاب نورونــی ،آپوپتــوز و آســیب سیناپســي بــا
تخریــب حافظــه در موشهــای صحرايــي در معــرض قــرار
گرفتــه بــا  STZبــه صــورت  ICVمشــخص گردیــده اســت .در
مطالعـهای نشــان داده شــد کــه  7روز بعــد از تزریــق  STZبــه
صــورت  ،ICVهیــچ تخریــب حافظـهای مشــاهده نشــده اســت
( )20کــه ایــن نتیجــه هــم راســتا بــا نتایــج مــا بــود.
مــا در مطالعــۀ قبلــي نشــان داديــم كــه افزایــش قابــل
مالحظــۀ تعــداد نورونهــای آپوپتــوزي در ناحیــۀ  CA1و
 CA3هیپوکامــپ بــه مــوازات تخریــب حافظــه در موشهــای
صحرايــي در معــرض قــرار گرفتــه بــا  STZميباشــد ( .)22در
ایــن مطالعــه حداکثــر آپوپتــوز نورونــی  90روز بعــد از تزریــق
 STZرخ داد .در واقــع تزریــق  STZبــه صــورت  ،ICVالتهــاب
نورونــی و اســترس اکســیداتیو را القــاء میکنــد کــه منجــر
بــه آپوپتــوز و آســیب پــس سیناپســی و در نهایــت منجــر بــه
تخریـ�ب حافظـ�ه میگـ�ردد .مشـ�خص گردیـ�ده اسـ�ت کـ�ه تزریق
STZبــه صــورت  ،ICVســبب فعالســازی ســلولهاي گلیــال
میگــردد کــه ممکــن اســت منجــر بــه اگزايتوتوكسيســيتي،23
مــرگ ســلولی آپوپتــوزي و در نهایــت منجــر بــه ســميت
عصبــي پــس سیناپســی و تخریــب حافظــه گــردد (.)20
در واقــع آپوپتــوز نورونــی بــه عنــوان یــک نشــانگر بیمــاری

Neurotoxicity

18
18

22
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بيمــاري آلزايمــر یــک اختــال تخریــب کننــدۀ پیشــروندۀ
نورونــی وابســته بــه ســن ميباشــد کــه منجــر بــه تخریــب
نورونــی بهویــژه در قشــر و هیپوكامــپ شــده و همــراه بــا عاليــم
بالینــی عمــده از جملــه فقــدان حافظــه ميباشــد (.)20

سیســتم عصبــی مرکــزی بــازی میکنــد .بــه عبــارت دیگــر
آپوپتــوز منجــر بــه کاهــش تعــداد نورونهــا در هیپوکامــپ و
تخریــب عملکــرد اجرایــی آنهــا میگــردد (.)21
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اميــد اســت كــه بــا ايجــاد يــك مــدل،ايــن بيمــاري ميبرنــد
آلزايمــري در مراحــل پيشــرفتۀ بيمــاري بــه طراحــي مطالعــات
دقيقتــري در راســتاي درمــان ايــن بيمــاري بــراي افــراد
.مبتــا بيانديشــيم

مقــاله پـــــژوهشي
) كــه بــا گذشــت23-26( آلزایمــر تکگیــر شــناخته میشــود
. ميــزان آپوپتــوز نورونــي نيــز افزايــش مييابــد،زمــان بيشــتر
بــا توجــه بــه اينكــه بســياري از افــراد مبتــا بــه بيمــاري
آلزايمــر معمــوالً در مراحــل نهايــي بيمــاري پــي بــه وجــود
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