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 مقدمه
و  یمرکبز  یعصب   ستمينرمال س نيدر تکو ،یمرگ سلول 

دارد.  یمزمن نقش مهمب  ايحاد  ويدر اختالالت نورودژنرات زين

و نبو  سبلول،    عهيشدت ضا ن،يبا توجه به سن و مرحله تکو

متفباوت مبرگ    یهبا  سبم يمکان تواننبد  یرسان م بيعوامل آس

 ی. آپوپتببو  مببرگ سببلول [1-3]را فعببال سببا ند   یسببلول

 یها س ب حذف سلول یعيط  طياست که در شرا یکيولوژيزيف

تکامبل و   یو ببرا  شبود  یو مضبر مب   یاضباف  ده،يد بيآس ر،يپ

گونه اخبتالل در رونبد    . هر[4]است  یضرور یهموستا  بافت

 یشود. کباهش مبرگ سبلول    یماريتواند منجر به ب یآپوپتو  م

 ايببو  یسببرطان یهببا توانببد در رشببد سببلول یمبب کيببآپوپتوت
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 :delshad@shahed.ac.ir   Email                                                        021-88964792 تلفن:نويسنده مسئول،  *

 17/5/1394 تاريخ پذيرش: 21/10/1393 تاريخ دريافت: 

 



 عليرضا عزيز اده دلشاد و همکاران     ...                                         

 

 

ماننبد   ويب نورودژنرات یهبا  یمبار يآپوپتو  منجر به ب یعيرط يغ

 ALS (Amyotrophic Lateralو نسبببونيپارک مبببر،يآلزا

Sclerosis)  [.5] گردد یم 

هبا   ها و آکسون نورون بيکه بتواند ا  آس یروش درمان هر

 یدرمبان  نيشود و چن یم دهيکند، نوروپروتکشن نام یريجلوگ

مناسبب باشبد.    ويب همبه اخبتالالت نورودژنرات   یتواند برا یم

اسبت کبه    يیهبا  سميمجموعه مکان رندهيبرگ نوروپروتکشن در

 و ق بل ا  وقب   ديب کننبد و با  یرسان عمل م بيعوامل آس هيعل

جا کبه   . ا  آن[6]آغا  شود  ینيو ظهور عالئم بال یمرگ سلول

مهار آپوپتبو    دهد، یم یرو یتر شيب ی مان ريآپوپتو  با تأخ

باشبد. هبر چنبد در ن با       یمناس  یدرمان یاستراتژ تواند یم

 ابد،ي یم انيق ل ا  تولد پا یعيط  یمرگ سلول يیموش صحرا

 یهبا  نابالغ، نورون وانيدر ح یطياما به دن ال قطع اعصاب مح

 کيب آپوپتوت یخوش مرگ سلول کماکان دست یو حس یحرکت

مبدل   توانبد  یناببالغ مب   وانيب ح یآکسبوتوم  نيشوند، بنابرا یم

 یهببا سببمي  و مطالعببه مکانآپوپتببو یالقببا یبببرا یمناسبب 

 [.7]مثرر بر آپوپتو  باشد  وينوروپروتکت

 کيب ببه   یابيدسبت  یببرا  یحال حاضر مطالعات فراوان در

 کيب  افتنيب مناسب در حال انجبام ببوده    ويروش نوروپروتکت

ا  دانشمندان  یاريمثرر هدف بس وينوروپروتکت بيترک ايدارو 

 یگسترده به عمل آمده در راسبتا  قاتيتحق رغم ی. علباشد یم

 یتر شيب یها یمناسب، کماکان بررس یدرمان یها کشف روش

 یو مثرر، ضبرور  ديجد یها کشف داروها و روش یراستا در

به عنوان  کياور ديا  اس رياخ یها . در سال[8]رسد  یبه نظر م

م تلبف ببدن ا     یها مثرر بر دستگاه یعيط  دانياکس یآنت کي

آن  وينام برده شده است و ارر نوروپروتکت یجمله دستگاه عص 

شده است؛ امبا   طرحم وينورودژنرات یها یماريا  ب یاريدر بس

 ین ا  بررس یعص  یها ماده در سلول نيا کيآپوپتوت یارر آنت

 یهبا  یمبار يا  ب یاريکه در بسب  . با توجه به آن[9]نشده است 

وارده بببه  بيآسبب نسببون،يو پارک ALS ماننببد ويببنورودژنرات

گبردد   یمب  ینيموجبب ببرو  عالئبم ببال     یحرکتب  یهبا  نورون

کببه ارببر   ميشببد ن، لببذا در مطالعببه حاضببر بببر آ  [10،11]

پ  ا  قطع  ،یحرکت یها بر نورون کياور دياس وينوروپروتکت

 یآپوپتو  ناش یو القا يیدر نو اد موش صحرا کياتيعصب س

  .ميکن ین ا  بررس یرا در شاخ قدام یا  آکسوتوم
 

 هامواد و روش
 کيب اور ديانجام پبژوهش، اسب   جهت

(C5H4N4O3) ا  شرکت MERCK    یببا جبرم مبولgr/mol  

 یببرا  کياور دياس ا ي. دو  مورد نديگرد یداريخر 11/168

دو   هيب . جهت ته[12]در نظر گرفته شد  mg/kg10  هر نو اد

 قيرق نينرمال سال cc 100در کياور ديا  اس g  1/0مورد نظر

 .شد قيهر نو اد تزر بها  محلول مورد نظر  ml 1/0 و

سر نو اد دو 10

/ کرج( ی)مثسسه را  ینژاد اسپراگ داول يیرو ه موش صحرا

سباعت   12اسبتاندارد   طيمادر، تحت شرا یها راه موش به هم

و بببه دو گببروه  یدار نگببه یکيسبباعت تببار 12و  يیروشببنا

شدند. نو ادان هر دو گبروه ببا روش    ميو کنترل تقس شيآ ما

 هبوش  یبب  خيب  لهيبدن به وسب  یآوردن دما نييو پا یپوترميه

 یالقبا  یو کارآمبد ببرا   مبن يمبثرر، ا  یروش یپوترميشدند. ه

 1930باشد که ا  دهه  یدر نو اد جوندگان م یعموم یهوش یب

 یهوشب  ی. پب  ا  بب  [13] رديب گ یمورد استفاده قرار م یالديم

ببرش داده شبد و ببا     وانيب پوست پشت ران سمت راسبت ح 

ل عصبب  ياستر طيو تحت شرا کروسکوپياستفاده ا  استرئوم

. ديب قطع گرد یسمت راست در عمق عضله دو سر ران کياتيس

شبد. در گبروه    هيب ب  6-0 ی سپ  محل برش با نبخ شبماره  

  ml 1/0 بالفاصله پ  ا  به هبوش آمبدن نبو ادان    شيآ ما

حجبم   زيو در گروه کنترل ن ک،ياور دياس( mg/kg 10 معادل)

 قيب تزر یبه شکل داخل صفاق نيا  محلول نرمال سال یمساو

 .دش

هر دو گروه در رو  پنجم پب  ا    در

 mg/kg  100بيب ، نو ادان ببا اسبتفاده ا  ترک  [14] یآکسوتوم

شده  هوش یبه نس ت و ن بدن ب نيال ي ا mg/kg 10/ نيکتام

سببرم  یداخببل قل بب وژنيبببببا پرف قيببعم یهوشبب یو تحببت ببب

هپارين و محلول پارافرمآلدئيبد    50U/mlفيزيولوژيک حاوی 

. سبپ   [15]کشته شدند  والرم 0.1درصد در بافر فسفات  4
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 24خارج شده و به مدت  ینکتوميالم قين ا  ا  طر L5 قطعه

. در تمبام  ديب مشبابه منتقبل گرد   ويکسبات يساعت به محلول ف

 یچپ ن ا  به عنوان گروه کنتبرل داخلب   مهين یبافت یها نمونه

در محلبول   یدار سباعت نگبه   24در نظر گرفته شد. پب  ا   

ا  هبر   تيب انجبام و در نها  یبافت یسا  مراحل آماده ويکساتيف

 .به دست آمد ینيپاراف یها ها قالب ا  نمونه کي

استفاده ا  ميکروتبوم   با

هبای   هبای پبارافينی ببرش    ا  قالبب  کايال 820مدل  یروتار

ميکرومتر تهيه و با کر يل فسبت   8سريال با ض امت  یعرض

شده  یزيآم برش رنگ 10آميزی شد. ا  هر  رنگ %1/0ويوله 

 یهبا  و شبمارش نبورون   یمورفبومتر  یبررس یبرش برا کي

ن با  انت باب    فدو طبر  یقدام یها موجود در شاخ یحرکت

ا  هبر نمونبه    بيب ترت نيب و...(. به ا 21، 11، 1)مقاطع  ديگرد

 یشيآ ما یها ا  گروه کيبرش و در مجمو  در هر  10ن ا  

هبا،   ورد شمارش قرار گرفت. در همه برشبرش م 50و کنترل 

 ن با   یشاخ قدام یرجواقع در ب ش خا یحرکت یها نورون

(Rexed’s lamina IX)  یببه انبدام حرکتب    طکه عموماً مرببو 

 نيب ا یشوند مورد شمارش قرار گرفتنبد. ببرا   یم وانيح یخلف

 µm 10 ا  شيهسته روشن و با قطر ب یدارا یها منظور سلول

شبمارش   x 400 يینمبا  با ببزرگ  زيو هستک برجسته و متما

ها در هر دو  داده عيبودن تو (. با توجه به نرمال 1شدند )شکل

 مبه يهبر دو ن  یقبدام  شباخ  یحرکت یها نورون نيانگيگروه، م

 یها در سبمت آکسبوتوم   کاهش نورون نيانگين ا  و درصد م

 هيمورد تجز T-Test  یبا سمت سالم با روش آمار سهيدر مقا

 .قرار گرفت ليو تحل

آپوپتبو  سبه ببرش     یها به منظبور بررسب   گروه یتمام در

انت باب و   یبه شکل تصادف یشمارش سلول یها مجاور برش

به کبار گرفتبه شبد. ببه منظبور       TUNEL assay مطالعه یبرا

در  قبه يدق 8 یمقباطع ببافت   ،یسلول یغشا یرينفوذپذ شيافزا

/ آلمان( قرار داده شد و پ  ا  گمايس) Triton X-100 معرض

آلمبان   Roche شبرکت بر اساس دستورالعمل  PBS با وشستش

قبرار گرفبت. ببه طبور خالصبه       TUNEL یزيآم تحت رنگ

گراد و در  یدرجه سانت 37 یدر دما قهيدق 60ها به مدت  نمونه

 ا  م لبوط واکبنش   µl 50ببا   کيمحفظه مرطوب و تار کي

TUNEL پ  ا  شستشو توسطديانکوبه گرد . PBS به مدت ،

 یباد یآنت یحاو convertor-POD محلول µl 50 با قهيدق 30

در  قبه يدق 10انکوبه و سبپ  ببه مبدت     دا يکنژوگه با پراکس

 در معبببرض کيبببتار طيو در محببب C25-20°  یدمبببا

 µl 100 Diaminobenzidine (قرار داده شبد.  گمايس )آلمان/

با المل پوشانده شبد   PBS ها پ  ا  شستشو با نمونه انيدر پا

 نيب قبرار گرفبت. در ا   یبررسب  ردمو ینور کروسکوپيو با م

کامالً متراکم  یها دچار آپوپتو  به شکل دانه یها سلول یبررس

ا  سه  کي(. در هر2باشد )شکل یم صيقابل تش  رهيت یا قهوه

 یهبا  و درصبد سبلول   نيانگيب شده ا  هبر گبروه م   هيبرش ته

ن با    یشاخ قدام یحرکت یها به تعداد کل نورون کيآپوپتوت

در نظر گرفتبه شبد    (AI) شاخص آپوپتو  نمحاس ه و به عنوا

[16.] 

آپوپتو  ببه   یو بررس یحاصل ا  شمارش سلول یها افتهي

دار ببودن   یدر آمبده و معنب   اريب انحراف مع ± نيانگيصورت م

شببد. در تمببام  نيببيتع T-Testتوسببط  یآمببار یهببا تفبباوت

به عنبوان سبطم معنبادار در نظبر      P≤05/0 یآمار یزهايآنال

 .گرفته شد

 

 نتايج
 ليب شده ببا رنبگ کر    یزيآم مقاطع رنگ یشمارش سلول

موجب  کياتي( نشان داد که قطع عصب س1)شکل ولهيفست و

مربوطبه در شباخ    یعصب   یهبا  سلول نيانگيکاهش معنادار م

 ی مبه ين ی. در گروه کنترل، در شباخ قبدام  دين ا  گرد یقدام

 نيانگيب سبالم، م  ی مبه يببا ن  سبه يشده ن ا  در مقا یآکسوتوم

 467/12±446/2% کباهش ا   48/30با  یحرکت یها نورون

در  زيب ن یشب ي. در گبروه آ ما افبت ي رييتغ 667/8±294/2به 

سبالم،   ی مبه يببا ن  سبه يشبده ن با  در مقا   یآکسوتوم ی مهين

هبا   سلول نيانگيم افتهيکاهش  یحرکت یها % ا  نورون71/16

. افببتي رييببتغ 300/10±818/2بببه  367/12±124/3ا  

شبده   یآکسوتوم ی مهيدو ن یحرکت یها نورون نيانگيم سهيمقا

 یهبا  و کنتبرل ببا روش   شيو سالم ن ا  در هر دو گروه آ ما
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دهنبده تفباوت    ، نشبان one-way ANOVA و t-test  یآمبار 

 زي(، و ن>05/0Pشده و سمت سالم ) یمعنادار سمت آکسوتوم

شده گروه کنترل و گروه تحت  یتفاوت معنادار سمت آکسوتوم

 (. 2شکل ( )>05/0P) بود کياور دياس ادرمان ب

 یزيب . رنگ آمL5ن ا  در سطم  یشاخ قدام یحرکت ینورون ها . 1شکل

 .1000x يیبزرگ نما وله،يفست و ليکر 

و  یآکسبوتوم  ی مهيدو ن یشاخ قدام یحرکت ینورون ها نيانگيم. 2شکل 

. *: تفباوت  کيب اور ديکنترل و تحت درمان با اس یسالم ن ا  در گروه ها

تفاوت معنبادار ببا   : S    (p<0.05).سالم در همان گروه ی مهيمعنادار با ن

 (.p<0.05در گروه کنترل ) یآکسوتوم ی مهين

 

 TUNEL کيها ا  تکن نورون ینو  مرگ سلول دييتأ یبرا

ببه شبکل    کيآپوپتوت یها روش نورون نياستفاده شد که در ا

(. 3شبوند )شبکل   یمشباهده مب   رهيب ت یا توده متراکم قهوه کي

شبمارش شبده ببه تعبداد کبل       کيب آپوپتوت یها درصد سلول

 Apoptotic Indexc ايب ها به عنوان شباخص آپوپتبو     سلول

(AI)  گرفته شد.  نظردرAI یآکسبوتوم  یحرکت یها نورون در 

% محاس ه 11/4 شي% و در گروه آ ما09/6شده گروه کنترل، 

دو  نيب سبمت سبالم ا   یحرکت یها شاخص در نورون نيشد. ا

 % بود.21/3% و 41/3 بيگروه به ترت

سالم در شاخ  ینورون حرکت کي: aري. تصوTUNEL یزيرنگ آم .3شکل

. کيب نبورون آپوپتوت  کيب : bريروشن، تصبو  ین ا  به رنگ قهوه ا یقدام

 .1000x: يیبزرگنما
 

، T-Testهبا ببا اسبتفاده ا      داده یآمبار  ليب و تحل هيتجز

و  یدر دو سمت آکسبوتوم  AI انيدهنده تفاوت معنادار م نشان

(. >05/0pببود )  شيسمت سالم در هر دو گروه کنترل و آ ما

در  کيب آپوپتوت یهبا  ذکر است که تعداد سلول انيشا نيچن هم

تر ببود   شيب شيا  گروه آ ما یگروه کنترل با اختالف معنادار

(05/0p<) ( 4شکل). 

 یهبا  ببه تعبداد کبل نبورون     کيب آپوپتوت یها نس ت درصد سلول .4شکل 

شبده ن با  در    یسالم و آکسوتوم ی مهين ا  در دو ن یشاخ قدام یحرکت

 . TUNEL کيب در تکن کيب اور ديهر دو گروه کنترل و تحت درمان با اسب 

: تفباوت  S.  (p<0.05) سالم در همان گبروه  ی مهي*: تفاوت معنادار با ن

 (.p<0.05در گروه کنترل ) یآکسوتوم ی مهينمعنادار با 

 

 گيريبحث و نتيجه
در  یحرکتب  یها نورون نيانگيم نيمعنادار بوجود اختالف 

 ديب شده ن ا  در گروه کنتبرل مث  یآکسوتوم مهيسالم و ن مهين

 یها در نورون یمرگ سلول یدر القا یروش آکسوتوم يیکارا

مورد اسبتفاده در   TUNEL کيباشد و تکن یمربوطه م یحرکت

ا   ،یمبرگ سبلول   نيا سمينشان داد که مکان زيمطالعه حاضر ن

ببه   یدر مطالعات فراوان یباشد. مدل آکسوتوم ینو  آپوپتو  م
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 یهبا  آپوپتو  در نبورون  یاستاندارد جهت القا یا وهيعنوان ش

 یحرکتب  یهبا  و نبورون  [16،18]نو اد  یو حرکت [17] یحس

مورد استفاده قرار گرفته اسبت. اخبتالف    [19،20]بالغ  وانيح

شبده   یسبمت آکسبوتوم   یحرکتب  یها نورون نيانگيمعنادار م

نشانگر آن بود  کياور ديگروه کنترل و گروه تحت درمان با اس

توانببد ا  مببرگ  یبببوده، مبب ويببنوروپروتکت کيبباور ديکببه اسبب

. کباهش  ديب نما یريشده جلوگ یآکسوتوم یحرکت یها نورون

مث ت در گروه تحبت درمبان    TUNEL یها معنادار      سلول

 دياسب  پروتکشبن نورو تينشان داد کبه خاصب   ک،ياور ديبا اس

 سبه يباشبد. مقا  یمهبار آپوپتبو  مب    قيب عمبدتاً ا  طر  کياور

دو گروه  نيدر ا TUNEL کيو تکن یشمارش سلول یها افتهي

 یهبا  درصد آپوپتو  در نبورون  انينشانگر آن بود که تفاوت م

 یآکسبوتوم  ی مهيسالم و ن ی مهين ا  در ن یشاخ قدام یحرکت

 نيانگيب م نيبب  وتا  تفبا تبر   کبم  یشده به طبور قاببل تبوجه   

 گبر يباشبد، ببه ع بارت د    یشمارش شده م یحرکت یها نورون

تبر ا  درصبد    مث ت کم TUNEL کيآپوپتوت یها درصد سلول

توانبد ببه علبت     یامبر مب   نيب ا  دست رفته ببود. ا  یها سلول

موجبود در   کيب آپوپتوت یهبا  سلول عيو حذف سر تو يفاگوس

قاببل   صددر جهياطراف باشد، که در نت یها بافت توسط سلول

هبا را   که بتوان آن ا  آن شيپ کيآپوپتوت یها ا  سلول یتوجه

شده ببا   هيته یها حذف شده و در نمونه طيشمارش کرد ا  مح

 ن واهد بود. يیقابل شناسا TUNEL کيتکن

م بتال   مارانيآبراهام و همکاران با مطالعه ب 2014سال  در

 سهيخون را در مقا کيداورياس زانيم، کاهش معنادار ALSبه 

گائو و همکباران   نيچن . هم[11]با گروه شاهد گزارش نمودند 

 یمبار يدر ب کيداورينقش اس یبه منظور بررس 2008در سال 

 شيو افبزا  نيپبور ا   یبا مواد غن مارانيب هيبا تغذ نسون،يپارک

خون آنان، مشاهده نمودند که شدت عالئبم   کياور ديسطم اس

در  ی. در مطالعبات متعبدد  [21] افبت يکاهش  یماريب یحرکت

 کياور دياس زانيکه م ديمشاهده گرد زين MSم تال به  مارانيب

. [22،23]مثرر اسبت   یماريسرم در فعال شدن و عود عالئم ب

م تال ببه اسبترو     مارانيب یبر رو یگريدر مطالعه د نيچن هم

سبطم   یدارا مباران يکبه در ب  ديب حاد، مشاهده گرد کيسکميا

 جينتبا  یديب داخل ور زيخون باال، درمان تروم ول کياور دياس

 یببر رو  یمطالعه تجرب کي. در [24]را به دن ال داشت  یبهتر

 دياس یداخل صفاق قي، تزرC57BL/6 یشگاهيآ ما یها موش

 وانيح پوکامپيدر ه ونيگلوتات دارمعنا شيموجب افزا کياور

در  پوکامبپ يه یمقاطع ببافت  یمطالعه با بررس ني. در همديگرد

 هيب ناح یهرمب  یهبا  که نورون ديمشاهده گرد زيکشت ن طيمح

CA1 در مقاببل   کيب اور ديببا اسب   مبار يپب  ا  ت  پوکامپيه

 ديب گرد شنهاديفوق پ جيتر بودند. بر اساس نتا ها مقاوم دانياکس

 ینبورون  ونيسبنتز گلوتبات   یببا القبا   کياور دياسکه احتماالً 

. رومانوس و همکبارانش  [12]شود  یموجب نوروپروتکشن م

در مبدل   کيب اور دياسب  یداخل صفاق قيبا مطالعه ارر تزر زين

بالغ، نشان دادند  يیصحرا یها در موش یمغز یسکميا یتجرب

 یسبکم يپب  ا  ا  یدر  مبان کوتباه   کيب اور دياس زيکه تجو

را  یسبکم يا  ا یناشب  یببافت  بيبوده حجم آسب  وينوروپروتکت

و  دهيرا به ببود ب شبب کيببنورولوژکببرد  کبباهش داده، عمببل

 تبر  شي. در بب [25] ديب نما یمب  فيرا تضبع  یالتهباب  یهبا  پاسخ

سبرم خبون    کياور ديمطالعات انجام شده عمدتاً ارر مقدار اس

شبده   یآن بررسب  ويب و نقش نوروپروتکت وينورودژنرات مارانيب

ا  مطالعبات ببه شبکل     ی، و تنها تعداد کم[23-11،21]است 

 کيب اور دياس شياگزوژن و افزا کياور دياس زيبا تجو یتجرب

 یشبگاه يآ ما یهبا  وانيب آن را در ح ويب خون ارر نوروپروتکت

انجبام شبده در    ی. در جسبتجوها [12،25]انبد   نمبوده  یبررس

اربر   یجهبت بررسب   یا م تلبف، مطالعبه   یاطالعات یها گاهيپا

 یشاخ قدام یحرکت یها بر نورون کياور ديک اسيآپوپتوت یآنت

 نينشد، و ا افتي یو شمارش سلول ین ا  با روش مورفومتر

جن ه نوآورانبه مطالعبه    نيتر توان به عنوان مهم یرا م صهيخص

 حاضر در نظر گرفت. 

اسبت کبه در    يیهبا  سبم يا  مکان یکب ي ويداتياکس استرس

س ب مبرگ   ميتواند به طور مستق یم وينورودژنرات یها یماريب

اربر   یدر فرم محلول خود دارا کياور دياس[ 26]شود  یسلول

% 60 ،یعب يط  دانياکس یآنت کيبوده و به عنوان  یدانياکس یآنت

 کيب اور ديکند. اسب  یخون را فراهم م یدانياکس یآنت تيا  ظرف

را حفببک کببرده منجببر بببه حببذف  دا يپراکسبب ميآنببز تيببفعال



 عليرضا عزيز اده دلشاد و همکاران     ...                                         

 

 

 کيداورياسب  نيچنب  گبردد. هبم   یمب  ژنيآ اد اکس یها کاليراد

ا  آن  یناشب  ويداتيباند شبده ا  اسبترس اکسب   تواند با آهن  یم

 یهببا یمبباريجببا کببه در ب  . ا  آن[28،27]کنببد  یريجلببوگ

 یلسبلو  بيدر آسب  ینقش مهم ويداتياسترس اکس وينورودژنرات

تواند موجبب   یم کيداوريکاهش سطم اس نيکند، بنابرا یم فايا

شبود.   یعصب   یهبا  سلول بيو آس ويداتياسترس اکس شيافزا

 ويب دهنبد کبه تمبام اربر نوروپروتکت     یال ته مطالعات نشبان مب  

فقبط وابسبته ببه نقبش      یمرکز یعص  ستميدر س کيداورياس

داده شبد   ن. به عنوان مثال نشا[29]باشد  یآن نم یدانياکس یآنت

 یرسبپتورها  انيب ب کيتحر قيتواند ا  طر یم کياور ديکه اس

القبا شبده    تيا  مسبموم  ايآسبتروگل  یها گلوتامات در سلول

هم  کياور دياس ني. بنابرا[22]کند  یريشگيتوسط گلوتامات پ

و هبم   ميخود ببه صبورت مسبتق    یدانياکس ینقش آنت قيا  طر

 ريبه شکل غ ايتروگلآس یها فعال کردن سلول قياحتماالً ا  طر

 کند.  یخود را اعمال م وينقش نوروپروتکت ميمستق

 یفاقداخببل صبب قيببمطالعببه حاضببر نشببان داد کببه تزر 

در  یشده توسط آکسبوتوم  تواند ا  آپوپتو  القا یم کيداورياس

 . کند یرين ا  جلوگ یشاخ قدام یحرکت یها نورون
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Introduction: Recently the neuroprotective role of uric acid (UA), as a natural biochemical substance, in 

neurodegenerative diseases has been proposed. Due to the critical role of apoptosis in many diseases of the 

nervous system, the present study was designed to investigate the anti-apoptotic effect of UA on motor 

neurons of the ventral spinal horn in neonate rats.  

Materials and Methods: Two-day-old rat neonates (n=10) were subdivided into experimental and 

control groups. In both groups, right sciatic nerve was transected. Experimental neonates were immediately 

treated with 10mg/kg UA intraperitoneally, while the control’s wound was closed without treatment. Five 

days after axotomy, transverse sections of spinal cord at L5 level were prepared for morphometric cell 

count and TUNNEL assay.  

Results: The motor neuron loss in axotomized side compared to intact side was 30.48%, which 

illustrates the effectiveness of axotomy in inducing motoneuron cell death. The TUNNEL assay confirmed 

the apoptotic characteristics of cell death. Comparing the mean motoneurons loss in the axotomized side of 

the control and UA-treated neonates, revealed a significant difference between the two groups (p<0.05). 

Also in both control and experimental groups, the difference between the apoptotic Index of the axotomized 

and intact sides was statistically significant (p<0.05).  

Conclusion: Neuroprotective effect of UA is possibly through inhibiting the apoptotic cell death, which 

occurred with the axotomized motoneurons in ventral spinal horn. 
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