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چکیده
مقدمه :ضایعه نخاعی( )SCIاز جدی ترین بیماری های کلینیکی است که عوارض آن عالوه بر شخص بیمار ،دامن گیر خانواده و جامعــه
می شود .بعد از آسیب شدید نخاعی ،آستروسیت های سیستم عصبی مرکزی با تبدیل به آستروسیت های واکنشی و ایجاد اسکار گلیال مانعی
بزرگ برای بازسازی آکسون ها محسوب می شوند .در مطالعات مختلف ،یک بهبود لوکوموتور نسبی خودبخودی در حیوانات دارای ضایعه با
گذشت زمان و بدون هرگونه مداخله درمانی گزارش شده است ،لذا در مطالعه حاضر ،به منظور تعیین دقیق این میزان بهبود ،عملکرد لوکوموتور
حیوانات دارای ضایعه به مدت  20هفته پس از ضایعه با استفاده از تست حرکتی  )Basso, Bresnahan and Beattie( BBBارزیابی شده
است.
مواد و روش ها :در این مطالعه از  18سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار استفاده گردید .حیوانات به طور تصادفی به سه گروه مساوی:
کنترل نرمال ،شم و ضایعه تقسیم گردیدند .در گروه کنترل نرمال هیچ گونه اقدامی انجام نشد ،اما در گروه های شم و ضایعه به ترتیب عمل
المینکتومی و مدل کوفتگی در قطعه  T10نخاع انجام شد .سپس عملکرد لوکوموتور حیوانات از طریق تست حرکتی  BBBتا پایان مطالعه
ارزیابی گردید.
یافته های پژوهش :مقایسه نتایج ارزیابی لوکوموتور هفته های دوم تا بیستم حیوانات گروه ضایعه یک بهبود نسبی را نشان داد زیرا نمره
حرکتی این حیوانات از  1/4در هفته دوم پس از ضایعه ،به نمره  16در هفته بیستم رسید.
بحث و نتیجه گیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان بهبود عملکرد خودبخودی در حیوانات دارای ضایعه نخاعی به مدت بیست
هفته با گذشت زمان و بدون انجام مداخله درمانی به میزان قابل توجهی(نمره  16از  )21افزایش می یابد.
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مقدمه
ضایعه نخاعی یکی از جدی ترین بیماری های
کلینیکی است که عالوه بر تاثیر فیزیکی و روانی بر
شخص بیمار ،عوارض آن دامن گیر خانواده و جامعه
می شود .اگر چه که مرگ و میر ناشی از ضایعه به
کمتر از  5درصد کاهش پیدا کرده است اما نکته حائز
اهمیت این است که عمده قربانیان این ضایعه جوانانی
هستند که از یک ناتوانی جسمی طــوالنی مدت رنج
می برند( .)1کوفتگی ناشی از شکستــگی مـــهره،
شایع ترین مدل ضایعه کلینیکی در انسان است که
حدود  40درصد از بیماران با ضایعه نخــاعی را در بر
می گیرد در نتیجه رایج ترین مدل حیوانی به کار رفته
جهت مطالعه  SCIمی باشد(.)2
آسیب های اولیه نخاعی مکانیکی بوده و باعث
خونریزی مرکزی و نکروز ماده خاکستری ،از بین رفتن
رشته های آوران و وابران ماده سفید و یا در موارد کمتر
تخریب و مرگ سلول ها می شود( .)3به دنبال آسیب
مکانیکی آسیب بیولوژیکی آغاز می گردد که شامل
تخریب نورون ها ،تولید رادیکال های آزاد ،حذف غالف
میلین ،افزایش غلـــظت گلـــوتامات ،کاهــش سطح
 ،cAMPآپوپتوز و ایجاد اسکار گلیال است و ممکن
است تا ماه ها ادامه یافته و سبب تشدید ضایعه
گردد(.)4،5
آکسون های آسیب دیده نخاعی دارای توان ترمیم
محدود هستند و حداکثر میزان رشد آکسون حدود یک
میلی متر است( .)6،7در این ترمیم ضعیف ،فاکتورهای
بسیاری هم چون فقدان فاکتورهای رشد ،ظرفیت و
توانایی ذاتی ضعیف نورون های سیستم عصبی مرکزی
در بازسازی( ،)8وجود مولکول های دافع شیمیایی(،)9
مهــارکنـــنده های وابســته به پروتئوگلیکان های
اسکارگلیال مانند کندرویتین سولفات و یا پروتئین های
وابسته به میلین دخیل هستند( .)10بعد از آسیب شدید،
آستروســیت های موجـــود در  CNSبا تـــبدیل به
آستروسیت های واکنشی جزء اصلی اسکارگلیال که سد
بزرگ بازسازی آکسون های نخاع است را تشـــکیل
می دهند .پروتئوگلیکان های کندرویتین سولفات ترشح
شده توسط آستروسیت های واکنشی ،به عنوان اجزای
اصلی مهارکننده آکسون در ماتریکس خارج سلولی
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محسوب می گردند( .)11اگر چه اسکارگلیال نقش
مهمی را در محاط نمودن محل ضایعه و هم چنین
خاتمه دادن به واکنش های التهابی در محل ضایعه
ایفا می کند اما از طرف دیگر مانع رشد جوانه های
آکسونی می گردد( .)12در مطالعات گذشته ،یک بهبود
لوکوموتور نسبی در حیوانات دارای ضایعه نخاعی و
بدون مداخله درمانی مشاهده شده است .از جمله در
مطالعه  Verduو همکاران یک بهبود لوکوموتور نسبی
در نمرات  BBBحیوانات با ضایعه نخاعی فتوشیمیایی
گزارش گردید( .)13مطالعه  Garcia-Aliasو همکاران
نیز بیانگر بازسازی خودبخودی بدون مداخله درمانی در
گروه ضایعه نخاعی نوع فتوشیمیایی بود(Richter .)14
و همکاران هم بازسازی محدودی را در حیوانات با
ضایعه نخاعی از نوع خراش فانیکول های خلفی اعالم
نمودند(.)15
از آن جایی که میزان بهبود عملکردی در ضایعه
نخاعی به طور مستقیم در مطالعات گذشته بررسی
نشده است لذا در مطالعه حاضر میزان بهبود لوکوموتور
خودبخودی در حیوانات با ضایعه نخاعی مزمن به مدت
 20هفته پس از ایجاد ضایعه مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روش ها
تقسیم بندی گروه ها :در این مطالعه از  18سر رت
نر نژاد ویستار خریداری شده از مرکز حیوانات دانشگاه
ایالم با وزن  265±15گرم استفاده گردید .حیوانات
یک هفته قبل از شروع مطالعه و در تمام طول مطالعه
در مرکز نگهداری حیوانات دانشگاه علوم پزشکی ایالم
و در شرایط استاندارد آزمایشگاهی که شامل دسترسی
آسان به آب و غذا ،دوره روشنایی/تاریکی 12/12
ساعته و دمای  22-25درجه سانتی گراد است
نگهداری شدند .سپس حیوانات به طور تصادفی به سه
گروه مساوی به شرح ذیل تقسیم گردیدند:
گروه کنترل نرمال :حیوانات سالم(بدون عملالمینکتومی یا ضایعه)
گروه شم :در این گروه فقط عمل المینکتومیانجام شد.
گروه ضایعه :در این گروه عمل المینکتومی توامبا ایجاد ضایعه کوفتگی از طریق انداختن وزنه ده گرمی
از ارتفاع  25میلی متری انجام شد.
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ایجاد ضایعه نخاعی :بر اساس مطالعات ،مدل
کوفتگی ضایعه نخاعی به صورت زیر در حیوانات ایجاد
گردید(:)16
پس از بیهوش نمودن حیوان با استفاده از مخلوط
کتامین /زایلزین( ،)60/6 mg/kgتراشیدن مـــوهای
پشت حیوان و ضدعفونی نمودن محل ،یک برش در
خط وسط ایجاد گردید ،عضالت و المینای مهره T9
بدون آسیب رساندن به سخت شامه برداشته شد ،سپس
ضایعه کوفتگی با انداختن وزنه ده گرمی از ارتفاع 25
میلی متری بر روی نخاع در قطعه  T10ایجاد گردید.
پس از ایجاد ضایعه عضالت و پوست محل بخیه
گردید ،به منظور جلوگیری از دهیدراسیون حیوان
میزان 0/1 mLسرم رینگر به صورت داخل صفاقی
تزریق گردید .هم چنین سفازولین( )50 mg/kgتا دو
روز پس از جراحی تزریق شد .تخلیه مثانه تا برقراری
رفلکس ادراری روزانه دوبار انجام شد .پس از انجام
ضایعه و به هوش آمدن حیوانات ،تست حرکتی BBB
به مدت دو روز انجام شد.
ارزیابی لوکوموتور :به منظور ارزیابی لوکوموتور
حیوانات از تست  BBBاستفاده گردید .در این تست
نمرات صفر و بیست و یک به ترتیب به معنی عدم
مشاهده حرکت و مشاهده حرکت نرمال در حــیوانات
می باشد(.)17
حیواناتی که در  48ساعت اول پس از ضایعه دارای
نمره حرکتی  3و باالتر از آن بودند از ادامه مطالعه
رفتاری حذف شدند و حیوانات با نمره کمتر از  3تا
پایان مطالعه(بیست هفته) جهت ادامه مطالعه انتخاب
گردیدند .این تست در همه حیوانات طی  48ساعت
پس از ضایعه به صورت روزانه و پس از آن به صـورت
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هفتگی(هفته ای یک بار) به مدت بیست هفته توسط
دو فرد به صورت کامالً کور و جداگانه انجام شد و نمره
نهایی به صورت میانگین نمرات داده شده گزارش
گردید.
آنالیز آماری :آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم
افزار مینی تب  16انجام گردید .داده ها به صورت
میانگین±انحراف معیار در سطح معنی داری P<0.05
گزارش شدند .مقایسه بین گروه ها با روش ANOVA
انجام شد.
یافته های پژوهش
مقایسه نتایج تست  BBBگروه ها در تمام طول
مدت مطالعه ،نشان دهنده اختالف معنی دار گروه های
کنترل نرمال و شم با گروه دارای ضایعه نخاعی
بود(.)P<0.05
مقایسه نتایج تست حرکتی گروه های کنترل نرمال
و شم با یکدیگر از ابتدا تا پایان مطالعه(هفته بیست)
تفاوت معنی داری را نشان نداد که بیانگر عدم تاثیر
عمل المینکتومی به تنهایی بر ایجاد اختالل در
عملکرد لوکوموتور حیوانات می باشد .اما در تمام طول
مطالعه نمره حرکتی گروه ضایعه با گروه های کنترل
نرمال و شم تفاوت معنی داری را نشان داد()P<0.05
(شکل شماره  .)1همان طور که شکل شماره  1نشان
می دهد در گروه ضایعه در پایان هفته دوم تا پنجم
مطالعه یک بهبود لوکوموتور با یک روند کند مشاهده
می گردد که میزان آن پس از هفته پنجم تا پایان
مطالعه با سرعت بیشتری افزایش می یابد به طوری که
در پایان مطالعه(هفته بیست) نمره حرکتی حیوانات
گروه ضایعه به  16می رسد که بیانگر روند صعودی
بهبود خودبخودی بدون مداخله درمانی است.
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که روند صعودی بهبود خودبخودی را در گروه ضایعه نشان می دهد .نتایج به صورت میانگین±انحراف معیار
بیان شده است .تعداد حیوانات در هر گروه شش سر موش صحرایی می باشد.

ریکتر و همکاران دلیل بازسازی محدود پس از
ضایعه را ناشی از ظرفیت داخلی ضعیف نورون ها در
بازسازی و رگ زایی ذکر نمودند( .)15تاتور تفاوت در
میزان سلول های تحریک شده در پاسخ به آسیب را
وابسته به مدل ضایعه بیان کردند .به طوری که پاسخ
سلول های بنیادی/اجدادی در مدل قطع کامل نخاع به
صورت موضعی و فقط محدود به منطقه ضایعه ،اما در
مدل های کوفتگی و له شدگی به صورت سیستمیک و
در تمام وسعت سری-دمی نخاع می باشد ،این پاسخ
گسترده تر احتماالً به خاطر مـــتاثر شـــدن ناحیه
وسیع تری از بافت نــــخاع در دو ضـــایعه اخـــیر
می باشد( .)19اگر چه هر سه مدل ضایعه سبب افزایش
تکثیر سلول های اپاندیمال می گــردند ،اما تکثیر
معنی دار فقط در مدل های کوفتگی و له شدگی در
نواحی طرفی نخاع وجود دارد(.)20
اخیراً نشان داده شده است که برخی از سلول های
بنیادی و سلول های اجدادی حاضر در اپاندیم پس از
فراخوانی از طریق افزایش قدرت تکثیر تا حدودی
آسیب را بهبود می بخشند( .)21البته تکثیر سلول ها
همیشه منجر به ترمیم عملکرد نخاع نمی شود و گاهی
تنها حفره ایجاد شده را پُر می نمایند( .)5هیل و
همکاران اذعان داشتند که آکسون های محل ضــایعه

بحث و نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان بهبود
لوکوموتور در حیوانات با ضایعه نخاعی و بدون انجام
مداخله درمانی با گذشت زمان افزایش می یابد ،به
طوری که نمره حرکتی حیوانات دارای ضایعه پس از
پایان هفته بیستم مطالعه به نمره  16رسید.
وردو و همکاران در مطالعه ضایعه نخاعی نوع
فتوشیمیایی نمره  BBBحیوانات دارای ضایعه را در
پایان هفته دوازده  18گزارش کردند( .)13گارسیا و
همکاران نیز نمره حرکتی حیوانات با ضایعه نخاعی
فتوشیمیایی حاد را در پایان دوازده  15اعالم
نمودند( .)14در حالی که در مطالعه ما نمره حرکتی در
پایان هفته دوازده به  10رسید که دلیل این اختالف
می تواند ناشی از تفاوت در شدت ضایعه وارد شده به
نخاع باشد زیرا شدت ضایعه فتوشیمیایی خفیف تر از
ضایعه کوفتگی ایجاد شده در مطالعه حاضر می باشد .از
طرف دیگر فواد و همکاران ،میانگین نمره حرکتی گروه
ضایعه را در رت های با قطع کامل نخاع  2/1گزارش
کردند که میزان بهبود کمتری را در مقایسه با مطالعه
ما نشان می دهد( .)18دلیل این اختالف می تواند
ناشی از شدت بیشتر ضایعه مطالعه فواد و همکاران
باشد.

24
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 با توجه به افزایش.مدارهای سالم موجود در نخاع باشد
وابسته به زمان نمره حرکتی در موش های صحرایی
دارای ضایعه نخاعی به نظـــر می رسد که این
حیوانات بدون مداخالت درمانی نیز دارای یک بهبود
لوکوموتور نسبی می باشند اما جهت تعیین حداکثر
میزان بهبود افزایش طول مدت مطالعه ضرورت پیدا
.می کند
سپاسگزاری
نویسنـــدگان مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه
علوم پزشــــکی ایالم و کلیه عزیزانی که در انجام
این پژوهش همکاری نمودند قـــدردانی و تشـــکر
.می نمایند

نخاعی با جوانه محدود بر روی منطقه آسیب ایجاد پل
 هم چنین فرم های مخـــتلفی از.)22(می نمایند
 ساقه مغز و نخاع،شکل پذیری در نورون های قشر
اتفاق می افتد که این امر تا حدودی می تواند در
 از طرف.)23(بهبودی جبرانی بعد از ضایعه دخیل باشد
 سازماندهی مجدد راه های حرکتی نزولی در،دیگر
نخاع موش های صحرایی توسط راین و همکاران
 لذا به نظر می رسد که بهبود.)24(گزارش شده است
عملکردی نسبی مشاهده شده در تحقیق حاضر نیز
اجدادی در محل/ناشی از فراخواندن سلول های بنیادی
 رگ، بازسازی ضعیف نورون های محل آسیب،ضایعه
 تغییر شکــل پذیـــری و یا ســازماندهی مجدد،زایی
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Abstract

Introduction: Spinal cord injury (SCI) is a
serious clinical disorder, which involves the
patient’s family as well as the community.
After sever SCI, astrocytes of the central
nervous system become reactive astrocytes,
and produce glial scar which is a major
obstacle to axons regeneration in the spinal
cord. However, some studies have
confirmed a spontaneous partial locomotor
recovery in injured animals in the course of
time and without any therapeutic
interventions. Thus, in this study,
locomotor function of animals with SCI
was assessed to determine the exact scope
of such a recovery through BBB (Basso,
Bresnahan and Beattie) locomotor test
during 20 weeks.

contusion model in segment T10 of spinal
cord were accomplished, respectively.
Locomotor improvement of animals in all
the groups was evaluated for 20 weeks.
Findings: According to our investigation,
comparison of the results of locomotor
assessment of the second week against that
of the 20th week of the spinal cord injured
group without treatment demonstrated a
partial locomotor recovery, since the BBB
score of lesion in these animals was 1.4 in
the second week and reached up to \16 in
the Twentieth week.
Discussion & Conclusion: Our Results
showed that spontaneous locomotor
recovery in animals with spinal cord defects
increases after 20 weeks (from 16 21 score)
in the course of time and without any
therapeutic interventions.

Materials and Methods: In this research, 18
adult male Wistar rats were used and
randomly divided into 3equale groups: the
normal control, the sham, the injured.
Animals in the normal control group did not
received any intervention, but for the sham
and injured groups, laminectomy and

Keywords: spinal cord injury, locomotor
improvement, BBB test, rat

1.Dept of Anatomy , Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
2.Dept of Biochemistry, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
3.Dept of Social Medicine , Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
4.Medicinal Herbs Research Center, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
* Corresponding author Email: azizi.moaz@gmail.com

Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences

27

