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Abstract 
Introduction: Ischemia plays an important role in the development of pathologic in various 
neuropathies, and reperfusion improves the pathological and physiological abnormalities of 
ischemic nerves. In this study, the effect of shortreperfusion time after short time ischemic on 
spinal cord of rat was investigated. 
Methods: Eighteen rats (Sprague-Dawley, 250-350 g), were divided into 3 groups: group I 
(surgical sham), group II (60 minutes of ischemic abdominal aorta, followed by 48 hours 
reperfusion), group III (60 minutes of ischemia of the abdominal aorta, followed by 72 hours of 
reperfusion). All animals were evaluated by (Motor Deficit Index or MDI), Malondialdehide 
(MDA), Total antioxidant capacity (TAC), and histopathological parameters within 48 hours or 
72 hours after surgery. 
Results: The mean of MDI scores in groups II and III was not statistically significant (P > 0.05). 
The mean number of normal motor neueons of spinal cord in group III was significantly lower 
than group II (P < 0.05). The mean of MDAplasma level in group III was higher than group II, 
and this difference was significant (P < 0.05). The mean TAC plasma level in group III was 
significantly lower than group II (P < 0.05). 
Conclusions: These results indicate that increasing the time of reperfusion from 48 to 72 hours 
may increase paralysis in the hind limb of the rat. 
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 چکیده

 یهایو ریپرفیوژن ناهنجار کندیپاتولوژیک در نوروپاتی های مختلف ایفاد م یهابیایسکمی نقش مهمی در گسترش آس :مقدمه

در این تحقیق اثر مدت زمان کوتاه ریپرفیوژن در آسیب ایسکمی  .دینمایپاتولوژیک و فیزیولوژیک اعصاب تحت ایسکمی را تقویت م

 / ریپرفیوژن طناب نخاعی موشص حرایی بررسی شده است.

)شم جراحی، آئورت شکمی نمایان I گروهتقسیمشدند: گروه9به گرم(943-243داولی،–هیجده سر موش صحرایی )اسپراگو  روش کار:

دقیقه ایسکمی آئورت شکمی و بدنبال III(13ساعت ریپرفیوژن(، گروه  5۴دقیقه ایسکمی آئورت شکمی و بدنبال آن 13)IIشد(، گروه 

مالون دی  (،MDIساعتپس از جراحی بوسیله شاخص نقص حرکتی ) 12ساعت یا  5۴همه حیوانات در طی  ساعتریپرفیوژن(.12آن 

 و هیستوپاتولوژی ارزیابی شدند.( TAC)ظرفیت تام آنتی اکسیدانی  ،(MDA) آلدئید

حرکتی سالم  یها. میانگین تعداد نورون(P > 34/3) اختالف معنی داری ندارد III و IIدرگروه های  MDIمیانگین نمره  ها:یافته

نسبت  III. میانگین سطح پالسمایی مالون دی آلدئید در گروه (P < 34/3) بود IIبطور معنی داری کمتر از گروه  IIIنخاع در گروه 

به طور معنی داری  IIIدر گروه  TACمیانگین سطح پالسمایی  .(P < 34/3) باشدیبیشتر بوده و این اختالف معنی دار م IIبه گروه 

 .(P < 34/3)بود  IIاز گروه  ترنییپا

 یهاساعت ممکن است سبب افزایش فلج در اندام 12به  5۴که افزایش زمان ریپرفیوژن از  دهندیاین نتایج نشان م گیری:نتیجه

 عقبی موش صحرایی شود.

 :کلیدی واژگان

 ایسکمی / ریپرفیوژن

 مدت زمان ریپرفیوژن

 نخاع

 موش صحرایی
 ومعل دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 محفوظ شمالی خراسان پزشکی

 .است

مقدمه

ای شکمی های آنوریسم آئورت سینهجراحی

(Thoracoabdominal طوالنی مدت آئورت )(، مستلزم کلمپ )بستن

جهت جلوگیری از خون ریزی حین جراحی است که موجب اختالل در 

و  [۱]شود خون رسانی و القای ایسکمی در نواحی انتهایی نخاع می

( یا Paraplegiaای نظیر پاراپلژی )عوارض مخرب و ناتوان کننده

درصد را در پی دارد  5-53( با درصد شیوعParaparesisپاراپرزی )

(، کاهش جریان خون یک اندام و ریپرفیوژن Ischemiaایسکمی ) .[2]

(Reperfusionبرقراری مجدد جریان خون می ،) آسیب [9]باشد .

ایسکمی و ریپرفیوژن مراحلی از حوادثشیمیایی است، که به عملکرد بد 

شود و از دو مرحله تشکیل شده است: آسیب نکروز منتهی میسلولی و 

 شودمستقیم، آسیب خفیفی بوده و در طی فاز ایسکمی ایجاد می

وآسیب غیرمستقیم، آسیب ناشی از ریپرفیوژن )برقراری مجدد خون 

رسانی( است که متعاقب فاز ایسکمی بیش از ده دقیقه و برقراری مجدد 

یب ریپرفیوژن شدیدتر از آسیب . آس[4, 5]آید جریان خون به وجود می

ایسکمی است ودر حقیقت بیشترین ضایعات ناشی از ایسکمی 

دهد مطالعات نشان می. [1, 4]شود ریپرفیوژن در این مرحله دیده می/

های پاتولوژی و فیزیولوژیک اعصاب که ایسکمی / ریپرفیوژن ناهنجاری

تحت ایسکمی را براساس دوره ایسکمی و سطحی از عصب که مورد 

و همکارانش در  Zhao. [۴, 1]کند گیرد تقویت میبررسی قرار می

، نشان دادند که افزایش زمان ریپرفیوژن در ایسکمی عروق 233۱سال 

و  های پیش آپوپتوزیتواند سبب فعال شدن پروتئینکرونری قلب می

، همچنین در مطالعه دیگری [3]در نتیجه افزایش مرگ سلول گردد 

مشخص شد که ریپرفیوژن بلند مدت سبب ایجاد تغییرات پاتولوژیک 

. از انجائیکه تاکنون تأثیر ریپرفیوژن [۱3]شود روی عصب سیاتیک می

پس از ایسکمی کوتاه مدت بر طناب نخاعی بررسی نشده استلذا در این 

ریان از کلمپ شمطالعه، تاثیرریپرفیوژن بر ایسکمی کوتاه مدت ناشی 

آئورت شکمی بر طناب نخاعی موش صحرایی از طریق بررسیمیانگین 

(، شاخص سطح پالسمایی مالون دی MDIشاخص نقص حرکتی )

( و تعداد TAC( وظرفیت تام آنتی اکسیدانی )MDAآلدئید )

 های حرکتی سالم در شاخ قدامی نخاع ارزیابی نمودیم.نورون

 روش کار

سر موش صحرایی ۱۴تجربی است، که روی تحقیق حاضر یک مطالعه 

گرم، بدون وجود  243-933داولی( با وزن تقریبی  –نر بالغ )اسپراگو 

 1اختالالت عصبی انجام گرفت. حیوانات به طور تصادفی به سه گروه 
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: شم جراحی: در گروهشم جراحی Iتایی به شرح زیر تقسیم شدند: گروه 

آئورت شکمی نمایان شد و ایسکمی انجام نگرفت، گروه 

II:13 ساعت ریپرفیوژن،  5۴دقیقهایسکمی آئورت شکمی و به دنبال آن

ساعت  12دقیقه ایسکمی آئورت شکمی و به دنبال آن III:13گروه 

ساعت بعد از جراحی تحت 12و  5۴ریپرفیوژن. همه حیوانات 

شاخص نقص حرکتی، شاخص سطح پالسمایی مالون دی  ارزیابیهای

آلدئید، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و هیستوپاتولوژی قرار گرفتند. 

های تجربی این تحقیق مورد تأیید کمیته اخالق دانشگاه علوم روش

 پزشکی ارومیه قرار گرفت.

 روش جراحی

میلی گرم بر 33ها با تزریق کتامین )جهت ایجاد ایسکمی موش

میلی گرم بر کیلوگرم( به صورت داخل ۱3لوگرم( و گزیالزین )کی

به صورت داخل  IU/kg 533صفاقی بیهوش شدند. هپارین به مقدار 

صفاقی به همه موشها، بالفاصله قبل ازجراحی تزریق گردید. خط وسط 

شکم حیوان به صورت طولی برش داده شد و عضالت دیواره قدامی 

ها به آرامی بیرون آورده و در نهایت دهشکم با قیچی ظریف باز شد. رو

آئورت شکمی مشخص شد. ایسکمی از طریق کلمپ های عروقی 

کوچک بال فاصله در زیر ورید کلیه سمت چپ وهمچنین باالی محل 

. از [۱۱]دقیقه انجام شد  13دو شاخه شدن آئورت شکمی به مدت 

بین رفتن نبض شریان فمورال از طریق لمس و مشاهده در طول 

باشد. به دنبال جراحی تاییدی بر درست بودن روش کلمپ آئورت می

های ساعت در گروه 12و 5۴رداشتن کلمپ، ریپرفیوژن به مدت ساعتب

II  وIII  برقرارشد. پس از اطمینان از ریپرفیوژن، عضالت و پوست جدار

 .[۱2]بسته شد  5-3شکم با نخ نایلون 

در جریان جراحی، دمای بدن حیوان از طریق پروب رکتال در محدوده 

درجه سیلسیوس با کمک پد گرمایی و المپ گرم نگه  4/91تا  4/94

های ها، پس از به هوش آمدن کامل به قفس. موش[۱2]داشته شد 

مجزا انتقال داده شده و عالوه بر دسترسی به آب و غذای کافی، در 

ساعت تاریکی نگهداری شدند. ۱2ساعت روشنایی و ۱2شرایط یکسان 

ئورت شکمی مشاهده شد، در حیوانات گروهشم، در هنگام جراحی آ

ساعت بعد از ریپرفیوژن مردند، توسط  25ولی کلمپ نشد. حیواناتی که

 حیوانات جدید جایگزین شدند.

 :الف ( ارزیابی نورولوژیکی

( توسط دو نفر که از گروه بندی MDIآزمایش شاخص نقص حرکتی )

ساعت بعد از ریپرفیوژن در  12ساعت و 5۴حیوانات بی اطالع بودند، 

براساس دو مرحله زیر  MDIهای مورد مطالعه انجام شد. نمره گروه

 تعیین گردید.

 (Ambulationمرحله راه رفتن )

: پاها در زیر ۱های تحتانی.: طبیعی، حرکت قرینه و هماهنگ اندام3

تواند راه برود، ولی دارای آتاکسی ن حیوان پهن شده و حیوان میبد

: 9( knuckle walk: توانایی راه رفتن بر روی بند انگشتان )2است.

عدم توانایی در راه رفتن بر روی بند انگشتان، اما تعدادی حرکت در 

: هیچ حرکتی در اندام تحتانی دیده 5شود.های تحتانی دیده میاندام

 شود.نمی

 (Placing/Stepping Reflexمرحله تعیین رفلکس قرار دادن/ پله )

شود. حیوان در این رفلکس عملکرد عضالت باالبرنده پا بررسی می

توسط آزمایش کننده نگهداری شده و سطح پشت پای حیوان در طول 

شود. بدنبال تحریک سطح پشت پابا لبه پله، در لبه پله کشیده می

عضالت باالبرنده پشت پای حیوان در مفصل  صورت سالم بودن فعالیت

 شود.مچ پا به طرف باال خم می

 : فلج کامل2: ضعیف، ۱: طبیعی، 3

 MDIباشد. حیوانات با می 1در مجموع دو روش باال برابر  MDIنمره 

 9بزرگتریا مساوی  MDIبه عنوان غیر فلج و حیوانات با  9کوچکتراز 

 .[۱9]به عنوان فلج در نظر گرفته شدند 

ب( تهیه پالسمای خونی و مطالعات بیوشیمیایی: همه حیوانات پس از 

( بیهوش شدند، سپس mg/kg33ارزیابی نورولوژیکی توسط کتامین )

، ml۱3ها باز شده وبه وسیله یک سرنگ دیواره قفسه سینه موش

های نی مستقیماً از طریق قلب تهیه و درداخل لولههای خونمونه

استریل حاوی ماده ضد انعقادی که در داخل ظرف یخ قرار داشتند 

در دمای  rpm9433های خونی بالفاصله در دور تخلیه شدند. نمونه

دقیقه سانتریفیوژ شدند. بعد از سانتریفیوژ، پالسما  ۱3معمولی برای

و  MDAزمان انجام آزمایشات  جدا شده ودر داخل میکروتیوب تا

TAC  [۱2]درجه سانتی گراد نگهداری شدند  -۴3در دمای. 

های بافت نخاعی: پس از تهیه نمونه ج( پرفیوژن قلبی و تهیه نمونه

باز شده و یک کانول از طریق قاعدهبطن چپ خون، قفسه سینه حیوان 

جهت تزریق نرمال سالین و مواد ثابت کننده به آرامی به داخل آئورت 

صعودی وارد شد و بمنظور خروج خون وریدی بالفاصه برشی در دهلیز 

راست انجام گرفت. برای جلوگیری از لخته شدن خون ابتدا 

ml۱33ردید. در ادامه محلول نرمال سالین حاوی هپارین تزریق گ

ml۱43  درصد در بافر فسفات  ۱3محلول ثابت کننده شامل فرمالین

موالر به بدن حیوان تزریق شد. سپس چهارمین قطعهنخاع ناحیه  ۱/3

روز در همان ماده ثابت  9کمری حیوان، برداشته شده و برای مدت 

 .[۱5]کننده قرار داده شد 

(: یک سر TTCتری فنیل تترازولیوم کلراید ) 4-9-2د( روش انجام 

های هرگروه به منظور مشاهده ناحیه ایسکمی در نخاع، توسط از موش

دوز مضاعف کتامین کشته شدند، سپس بالفاصله نخاع از کانال نخاعی 

خارج شد و چهارمین قطعه نخاع جهت رنگ آمیزی با تری فنیل 

( TTC: Triphenyltetrazolium Chlorideتترازولیوم کلراید  )

درجه قرار داده  5دقیقه در نرمال سالین با دمای 4، به مدت [۱1, ۱4]

میلی متر تهیه شد. برای  9های عرضی به ضخامت شد. سپس برش

 2۲دقیقه در محلول  93ها به مدت برشرنگ آمیزی، 

 .Cat no. T8877; Sigma-Aldrich,Stتریفنیلتترازولیومکلراید )

Louis,MD,USA درجه قرار داده شد. با این روش  91( در دمای

رنگ آمیزی، منطقه ضایعه دیده به رنگ سفید )بافت نکروزه( و منطقه 

 کسینات دهیدروژنازسالم نخاع )بافت زنده( در اثر واکنش با آنزیم سو

باشد، احیا شده و به رنگ قرمز آجری که یک آنزیم میتوکندریایی می

 .[۱۴, ۱1]آید که به آسانی با چشم قابل تشخیص است در می

های ازچهارمین قطعه نخاع کمری، برش: ه( مطالعه بافت شناسی

به صورت عرضی تهیه شده و با  µm5پارافینی به ضخامت 

هایی که ردیدند. نورونهماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی گ

سیتوپالسم ائوزینوفیلیک داشتند و فاقد هسته بودند به عنوان سلولهای 

هایی که دارای هستک برجسته با آسیب دیده انتخاب شدند. نورون
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کروماتین ظریف بودند و در داخل سیتوپالسم آنها اجسام نیسل دیده 

های اد نورونهای زنده در نظر گرفته شد. تعدشد، به عنوان سلولمی

 و شمارش×533مقطع و در بزرگنمایی  9سالم شاخ قدامی نخاع، در 

 .[۱5]گردید  محاسبه آنها میانگین

مورد  ۱1نسخه  SPSSها توسط نرم افزار آماری تجزیه و تحلیل داده

ک ریانس یبررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری توسط آنالیز وا

 Tukey’s post( و سپس تست تعقیبی توکی )ANOVAطرفه )

hoc برای مقایسه چندگانه انجام شد. برای تشخیص تفاوت )MDI  در

 – Kurskalوالیس ) -ها از آزمون واریانس کروسکال میان گروه

Wallis استفاده شد. مقایسه آماری با استفاده ازآزمون )Whitney-

Mann 34/3دار انجام شده است. مق > P  از نظر آماری معنی دار در

 نظر گرفته شد.

 هایافته

ها تحمل شد. یک حیوان در گروهشم ها به خوبی توسط موشجراحی

به دلیل عوارض ناشی از بیهوشی تلف شد، که با یک موش زنده 

 جایگزین شد.

(، MDI)الف( ارزیابی نورولوژیک: نتایج حاصل از شاخص نقص حرکتی 

دهد که نشان داده شده است. نتایج این تحقیق نشان می ۱تصویر در 

بیشتر بود، ولی  IIنسبت به گروه  IIIدر گروه  MDIمیانگین نمرات 

 (.۱تصویر ( )P > 34/3باشد )این اختالف معنی دار نمی
 

 ساعت پس از ایسکمی نخاع 12ساعت و  MDI ،5۴میانگین نمرات : 0تصویر 

 (.P < 34/3دهد )ساعت در مقایسه با گروهشم تفاوت معنی داری را نشان می 12و 5۴* گروه ایسکمی / ریپرفیوژن 

و  TACیی ب( ارزیابی بیوشیمیایی: در این تحقیق سطح پالسما

MDA،5۴  ساعت پس از ایسکمی مورد مطالعه قرار گرفت.  12و

پالسما در مقایسه  MDA، سطح IIدهد که در گروه ها نشان مییافته

، کاهش قابل توجهی داشته است به طوری که این اختالف IIIبا گروه 

 TAC، سطح III(. در گروه 2تصویر ( )P < 34/3باشد )معنی دار می

، کاهش قابل توجهی داشته است واین IIپالسما در مقایسه با گروه 

 (.9تصویر ( )P < 34/3باشد )اختالف معنی دار می

تری فنیل تترازولیوم کلراید  4-9-2ج( نتایج ارزیابی رنگ آمیزی 

(TTC رنگ آمیزی با :)TTC  در نخاع ناحیه کمری )قطعه چهارم

. نمایدکمری(، نواحی ایسکمیک را به صورت سفید رنگ مشخص می

به طور قابل  II، نسبت به گروه IIIناحیه ایسکمی در حیواناتگروه 

 ای بیشتر شده است.مالحظه

های حرکتی سالم درچهارمین تعداد نورون: د( مطالعه بافت شناسی

و شمبه طور قابل  IIنسبت به گروه  IIIقطعه نخاع کمری در گروه 

(. P < 34/3باشد )توجهی کمتر است و این اختالف معنی دار می

 IIIو  IIهای حرکتی سالم بیشتری در گروهشم نسبت به گروه نورون

 (.4و  5 تصویروجود دارد )

 بحث

، IIIو  IIهای دهد که حیوانات در گروهنتایج این مطالعه نشان می

بافت  اند. مطالعاتعملکرد حرکتی اندام تحتانی تقریباً یکسانی داشته

های حرکتی سالم در شاخ قدامی شناسی نیز نشان دادند تعداد نورون

، بیشتر بوده وآسیب کمتری IIIدر مقایسه با گروه  IIنخاع، در گروه 

باشد ده خاکستری نخاع وجود داشته و این اختالف معنی دار میدر ما

(34/3 > P.) 

مطالعه حاضر اولین گزارش مربوط به اثر ریپرفیوژن پس از ایسکمی 

باشد. بافت عصبی در کوتاه مدت برطناب نخاعی موش صحرایی می

 .[۱2]مقابل ایسکمی بسیار آسیب پذیر است 

ایسکمی / ریپرفیوژن به صورت یک زنجیره مرتبط با هم و با تولید 

. در [۱3]شود های آزاد اکسیژن سبب آسیب بافت عصبی میرادیکال

طول مرحله ایسکمی، کمبود اکسیژن منجر به گلیکولیز بی هوازی 

شود، در نتیجه الکتات تولید شده در اثر گلیکولیز بی هوازی، درون می

ود بگردد. ازطرفی کمسلول انباشته شده و اسیدوز سلولی ایجاد می

( سلولی و کراتنین ATPاکسیژن سبب کاهش آدنوزین تری فسفات )

 ATPهای حمل ونقل وابسته به . بنابراین سیستم[23]شود فسفات می

. اگرچه [29-2۱]شوند مختل شده و مسیرهای مرگ سلولی فعال می

گیرد اما خود در فاز ریپرفیوژن، برقراری مجدد جریان خون صورت می

های جدی و شدیدی در مقایسه با فاز این فاز به تنهایی سبب آسیب

 .[24, 25]گردد ایسکمی می

های آزاد اکسیژن، تجمع نوتروفیل های فعال شده، تجمع تولید رادیکال

ع داخل سلولی کاتابولیت ها و ، تجم[22, 2۱]های کلیسم یون
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های التهابی محصوالتی که سبب برهم زدن تعادل اسمزی و پاسخ

 کنند. در فازشوند در آسیب ریپرفیوژن نقش اساسی را ایفاد میمی

جمع های فعال اکسیژن و تریپرفیوژن، آسیب بافتی به علت تولید گونه

 .[21, 21]گیرد نوتروفیل های فعال صورت می
 

 ساعت بعد از ایسکمی نخاع 12و  5۴( پالسما، MDAمیانگین سطح مالون دی آلدئید ): 2تصویر 

 (.P < 34/3شود )ساعت و شم مشاهده می 12و  5۴های ریپرفیوژن * تفاوت قابل توجهی بین گروه

 

 ساعت بعد از ایسکمی نخاع 12و 5۴پالسما،  TACمیانگین سطح : 3تصویر 

 (.P < 34/3شود )ساعت مشاهده می 5۴و  12* تفاوت معنا داری بین گروه ریپرفیوژن 

 

 ساعت بعد از ایسکمی / ریپرفیوژن 12ساعت و  5۴های حرکتی سالم در شاخ قدامی نخاع، میانگین تعداد نورون: 4تصویر 

 (.P < 34/3ساعت وجود دارد ) 12* تفاوت معنی داری بین گروهشم و ایسکمی / ریپرفیوژن
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4۴ 

 محمدپورو  فرجاه

 

(، گروه ایسکمی / bساعت ) 5۴(، گروه ایسکمی / ریپرفیوژن a(، گروه شم جراحی )H&Eقدامی طناب نخاعی، رنگ آمیزی شده با )مقایسه تصاویر میکروسکوپ نوری از شاخ : 5تصویر 

 µm53های نیسل از بین رفته، نشان داده شده است )فلش(. نوار مقایسه: های دژنره شامل کروماتین تیره در هسته و گرانول(. نورونcساعت ) 12ریپرفیوژن 

 ROS: Reactiveهای واکنش گر اکسیژن )در فاز ریپرفیوژن، گونه

Oxigen Species )۱3  سبب آسیب سلولی از طریق تولید

ها با لیپیدهای غشا واکنش داده های آزاد شده، که این رادیکالرادیکال

نتیجه آسیب سلولی که مرحله  و سبب لیپید پراکسیداسیون ودر

های آزاد . رادیکال[23, 2۴]شوند برگشت ناپذیر مرگ سلولی است می

ها و تشکیل لیپید ، رسوب پروتئینDNAو ناپایدار، باعث آسیب به 

از دهد که لیپید پروکسیدد. مطالعات نشان میشونپروکسیداسیون می

در بافت عصبی گسترش یافته و سبب شکستن غشای سلولی و غیر 

. رها سازی عوامل [93]شود فعال نمودن سیستم آنزیمی غشا می

ین ها موجب اتصال ملکول ها در هنگام ایسکمی / التهابی و سیتوک

در بافت . در جریان ریپرفیوژن، صدمات جدی [99-9۱, ۱3]ریپرفیوژن

ای هشود، که این صدمات غالباً سبب آزادسازی رادیکالنخاعی ایجاد می

شود. که این امر موجب آزاد اکسیژن ناشی از پراکسیداسیون چربی می

شود. تغییراتی در ساختمان بافت نخاع شده و سبب اختالل حرکتی می

ب تواند سبهای اکسیداتیو میبنابراین پیشگیری از ایجاد استرس

حافظت از بافت نخاع در جریان صدمات ایسکمی / ریپرفیوژن شود م

، عملکرد IIIو  IIهای دهد که گروه. مطالعه حاضر نشان می[95, 99]

حرکتی اندام تحتانی تقریبایکسانی داشته در حالی که نسبت به 

دهند. از آنجائیکه در مطالعه گروهشم، کاهش معنی داری نشان می

 IIنسبت به گروه  III، در گروه TACحاضر میانگین سطح پالسمایی 

رسد که یابد، لذا به نظر میزایش میپالسما اف MDAکاهش و میزان 

های آزاد ودر نتیجه افزایش زمان ریپرفیوژن، سبب افزایش رادیکال

افزایش لیپید پراکسیداسیون شده و صدمات در بافت نخاعی را منجر 

شود. افزایش لیپید پراکسیداسیون سبب اختالل در عملکرد می

 .[94]شود های حرکتی نخاع و آپوپتوز مینورون

پالسما  در MDAدر مطالعه حاضر با افزایش زمان ریپرفیوژن سطح 

های شاخ قدامی نخاع سبب افزایش یافته و تعداد بیشتری از نورون

دهند که ریپرفیوژن باعث اند. مطالعات نشان میآسیب سلولی شده

آسیب به سلو ل های اندوتلیال همراه با آدم اندونوریال و افزایش 

در  haruyasuراساس مطالعات . ب[91, ۱3]شود دژنراسیون فیبرها می

، در فاز ریپرفیوژن بلند مدت، تغییرات پاتولوژیک ایجاد 2339سال 

شده روی عصب سیاتیک در روزهای هفتم و چهاردهم ریپرفیوژن مورد 

بررسی قرارگرفتو بیان نمودند زمانی که طول دوره ریپرفیوژن تا روزهای 

قایسه با گروه کنترل یابد، آدم واضحی در مهفتم و چهاردهم ادامه می

. افزایش زمان ریپرفیوژن، احتماالً از طریق [۱3]شود مشاهده می

ها و کاهش تعداد آسیب سلولی باعث افزایش مرگ نورونافزایش 

شود. در مطالعه حاضر، های حرکتی نخاع و افزایش فلج مینورون

های حرکتی در شاخ ارزیابی بافت شناسی نشان داد که تعداد نورون

، کاهش یافته به طوریکه نسبت به IIIقدامی طناب نخاعی، در گروه 

دهد. اکسیژن فعال داری را نشان می، تفاوت معنی IIگروهشم و گروه 

شود، که این امر باتوجه به به طور مستقیم، سبب آسیب سلولی می

های سلولی و اسید نوکلئیک منجر به تخریب غشای آسیب پروتئین

پالسما،  MDA. [91]گردد سلولی شده و لیپید پروکسیداز تولید می

یک نشانگر قابل اعتماد است و معموالً برای ارزیابی پروکسیداسیون 

شود و اغلب از آن به عنوان یک شاخص استرس چربی استفاده می

. همچنین سطح [9۴]شود ها استفاده میها و بافتاکسیداتیو در سلول

بیوشیمیایی مناسب برای ارزیابی نیز یک پارامتر  TACپالسمایی 

در مطالعه حاضر میانگین  .[93]وضعیت کلی آنتی اکسیدانی است 

کاهش یافته  IIIهای نسبت به گروه II، در گروه TACسطح پالسمایی 

پالسما، نسبت به گروهشم  MDA( ومیانگین سطح P < 34/3است )

(. بطوریکه افزایش مدت P < 34/3، افزایش معنی داری دارد )IIو گروه 

مکارانش در سال و ه Zhaoشود. زمان ریپرفیوژن سببآسیب بافتی می

، نشان دادند که افزایش زمان ریپرفیوژن در ایسکمی عروق 233۱

تواند سبب فعال شدن پروتئین پیش آپوپتوزی، کرونری قلب می

های التهابی و در نتیجه مرگ سلولی شود. همچنین مرگ سلول

نکروتیک سلولی، در طول ریپرفیوژن افزایش قابل توجهی داشت. به 

 1، در ریپرفیوژن Bcl-2یانپروتئین ضد آپوپتوزی طوریکه کاهش در ب

های پیش آپوپتوزی در طول ساعت و افزایش در بیان پروتئین 12تا 

. غالمی و همکارانش در سال [3]ساعت دیده شد  12تا 1ریپرفیوژن 

، آسیب ناشی از ایسکمی /ریپرفیوژن عصب سیاتیک موش 2331

ساعت ایسکمی کامل در عروق خون رسانی کننده  9صحرایی را با ایجاد 

ی ررسبه عصب سیاتیک، از روز صفرتا روز چهاردهم ریپرفیوژن مورد ب
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)روزهای صفر ۱قرار دادند و نشان دادند که از دیدگاه پاتولوژیک در فاز

وسوم(، دژنراسیون فیبر و آدم اندونوریال مشاهده شده، در حالی که در 

)روزهای هفتم و چهاردهم(، دژنراسیون فیبر و آدم اندونوریال 2فاز 

. درمطالعه حاضر، تغییرات پاتولوژی [53]شدیدتری مشاهده گردید 

های حرکتی سالم در شاخ قدامی بررسی براساس شمارش تعداد نورون

ها نشان داد، که شد. نتایج حاصل از مطالعات پاتولوژیک در بین گروه

، احتماالً از طریق افزایش آسیب سلولی IIIر گروه ها دتعداد نورون

های حرکتی نخاع و ها و کاهش تعداد نورونباعث افزایش مرگ نورون

افزایش فلج در مقایسه با دو گروه دیگر شده و این کاهش معنی دار 

، تأثیر رسوراترول 23۱1و همکارانش در سال  Su(. P < 34/3باشد )می

پرفیوژن طناب نخاعی در موش صحرایی را بروی آسیب ایسکمی / ری

دقیقه توسط  24انجام دادند. در گروه ایسکمی / ریپرفیوژن )ایسکمی 

 1وژن ای و ریپرفیبالون کاتتر فوگارتی در قسمت فوقانی آئورت سینه

روز(، نسبت به گروهشم، کاهش در حرکات اندام تحتانی، کاهش در 

آدم در بافت نخاع در های حرکتی مشاهده شد، همچنین تعداد نورون

گروه ایسکمی/ ریپرفیوژن در مقایسه با گروه کنترل بیشتر بود 

(، از لحاظ هیستوپاتولوژی در گروه ایسکمی/ ریپرفیوژن، 94/۴۱۲)

ها با آدم گسترده، حفره دار شدن سیتوپالسم و تجزیه دژنراسیون نورون

در سال  Phillip. در مطالعه دیگری که توسط [5۱]هسته دیده شد 

اب نخاعی در موش ، بر روی آسیب ایسکمی / ریپرفیوژن طن23۱۱

سوری صورت گرفت، نشان داد که در گروه ایسکمی / ریپرفیوژن 

دقیقه، با کلمپ بین شریان کاروتید مشترک و ساب  4)ایسکمی 

ها کاهش در ساعت( نسبت به سایر گروه5۴کالیوین چپ و ریپرفیوژن 

ها، حفره دار شدن و تجزیه هسته نمایان ها، التهاب سلولتعداد نورون

 .[52]شد 

 گیرینتیجه

دهند اگر چه با افزایش زمان نتایج حاصل از این تحقیق نشان می

های ساعت پس از ایسکمی، عملکرد حرکتی اندام 12ریپرفیوژن تا 

های آزمایشی اختالف معنی داری ندارد ولی با افزایش تحتانی در گروه

های حرکتی شاخ قدامی نخاع زمان ریپرفیوژن میزان به آسیب نورون

 شود.بیشتر می

 سپاسگزاری

از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 

معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی 

دانشکده پزشکی و تمامی کسانی که ما را در انجام این تحقیق یاری 

 گردد.( تشکر و قدردانی می۱۴13نمودند )کد طرح 
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