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هاي  بر دژنراسیون نورون مایع مغزي نخاعیثر نوروپروتکتیو تزریق داخل صفاقی ا
  حرکتی آلفا نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت

 
   *3، مریم مصطفایی2، دکترجواد بهارآرا1دکتر مریم طهرانی پور

  
  ، مشهد، ایرانشهدمواحد  دانشگاه آزاد اسالمی ،گروه زیست شناسی، فیزیولوژي جانوري دکترا  ، استادیار-1
  ، مشهد، ایرانمشهدواحد  دانشگاه آزاد اسالمی ، گروه زیست شناسی دکترا تکوینی جانوري،، استادیار-2
   مشهد، مشهد، ایران واحد، دانشگاه آزاد اسالمی کارشناسی ارشد علوم جانوري آموختهدانش - 3

 
  26/5/88 ، تاریخ پذیرش23/3/88تاریخ دریافت 

  چکیده
چنین حاوي ترکیبـات بـا    این مایع هم. شود هاي عصبی می اعی جنینی باعث تکثیر و تمایز سلول    مایع مغزي نخ   :مقدمه

نوروپروتکتیو تزریق داخل صفاقی   اثر، این پژوهشدر .هاي آسیب دیده سیستم عصبی است ارزشی جهت حفاظت از سلول
 تعیـین گردیـده  عصب سـیاتیک در رت  هاي حرکتی آلفا نخاع پس از کمپرسیون  مایع مغزي نخاعی بر دژنراسیون نورون   

  .است
  کنتـرل،  سـه گـروه مـساوي      ویستار به طور تـصادفی در      رت نر نژاد  18  تجربی آزمایشگاهی  این تحقیق  در :روش کار 

. در گروه کمپرسیون و گروه تجربی، عصب سیاتیک راست تحت کمپرسیون قرار گرفت. تقسیم شدند  تجربیکمپرسیون و
ها با   رت،پس از یک مراقبت یک ماهه .بار براي گروه تجربی انجام شد ینی هر سه روز یک جنمایع مغزي نخاعیتزریق 

برداري شد و با آماده سـازي   نمونه ناحیه کمري 6 تا 4مهره درصد تحت پرفیوژن قلبی قرار گرفتند و از نخاع   10فرمالین  
با آبی تولوئیدین رنگ آمیزي شدند و شمارش   ها    برش. هاي پارافینی تهیه شد     بلوك  میکرونی از  7هاي سریال   بافتی برش 

انجـام  تی آزمون  هاي کمی با آنالیز داده. انجام شد) دایسکتور(هاي حرکتی شاخ قدامی نخاع به روش استریولوژي  نورون
  .شد

) 1739±78(  کنتـرل  بـا گـروه   در مقایـسه  ) 470±26(هاي آلفا در گروه کمپرسیون        دار تعداد نورون    کاهش معنی  :نتایج
داري بین دانسیته نورونی در     اختالف معنی  )992±141(گروه تجربی    چنین با مقایسه گروه کمپرسیون و       هم .اهده شد مش

  ).p=005/0(این دو گروه به دست آمد
  . هاي آسیب دیده مفید باشد ترمیم نورون  درمی تواند  مایع مغزي نخاعی تزریق داخل صفاقی:نتیجه گیري

 ، دژنراسیون، کمپرسیون، نوروپروتکتیو، رتخاعیمایع مغزي ن : کلیديواژگان
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 مقدمه
 آمده در زمینه به عمل نتایج حاصله از تحقیقات 

ترمیم سیستم عصبی محیطی نشان میدهد که عوامل مختلفی 
 نشان داد که 2005ناگاراجا در سال . موثرندبر روند ترمیم 

فاکتورهاي رشد و عوامل نوروپروتکتیو مانند فاکتور شبه 
 که در (Insoin Growth Factor 1-IGSF-1)انسولینی

 (Cerenro Spinal Fluid-CSF) مایع مغزي نخاعی
وجود دارد، مرگ سلولی را در صدمات سیستم عصبی 

 نشان داد که 2006 سال میان در. )1(دهند مرکزي کاهش می
 In)  خارج آزمایشگاهیمایع مغزي نخاعی رت در محیط

vivo) داخل آزمایشگاهیو  (Invitro) باعث تمایز وتکثیر
مایع مغزي نخاعی از همه . شود هاي جنینی قشر مغز می سلول

هاي  روزهاي جنینی آزمایش شد و همه قادر به رشد سلول
گري به محیط اضافه که ماده دی قشر مغز بودند بدون آن

  .)2(شود
وســــیله ه تــــشکیل مــــایع مغــــزي نخــــاعی بــــ

 Choroid plexus) کوروئیـد  هاي پیچیده شبکه ترانسپورت

-CP)ــی ــل    تـــشکیل مـ ــن عمـــل توســـط عوامـ شـــود و ایـ
 شـبکه   .)3(دگرد نوروآندوکرین و عوامل هورمونی تنظیم می     

کوروئید عالوه بـر تولیـد مـایع مغـزي نخـاعی عملکردهـاي           
شـبکۀ  ایـن  . بـراي سیـستم عـصبی مرکـزي دارد     دیگري هم   

ــ  ــد را ب ــاي رش ــح  ه فاکتوره ــاعی ترش ــزي نخ ــایع مغ درون م
. )4(توانند خـود را بـه مغـز برسـاند          این فاکتورها می  . کنند می

شـود    ترشح مـی  شبکه کوروئید  وسیلۀه  فاکتورهاي رشد که ب   
 را با علل ایسکمی و نورودژنره شدن بهبود   ي هاي مغز  آسیب

بـراي زنـده نگـه       مـایع مغـزي نخـاعی      در واقع . )5(دنبخش می
هـا، پپتیـدها     محیط مکملی شـامل انـواع ویتـامین        داشتن مغز، 

  .)7، 6(کند نوکلئوزیدها و عوامل رشد فراهم می
 آثار تزریق داخل تعیینهدف از انجام این تحقیق، 

صفاقی مایع مغزي نخاعی در به تعویق انداختن یا جلوگیري 
هاي حرکتی  نخاع و در نتیجه  ورونن از دژنراسیون مرکزي

  .)8(بهبود بخشیدن روند ترمیم بوده است
  

  روش کار
مطالعه از نوع تجربی آزمایشگاهی است که در 

 30 سر رت ماده بالغ و 20 تعداد .انجام شد1387-1388سال 
 گرم درفصل پاییز 200  - 250 ماهه بالغ با وزن 3سررت نر 

 ساعت 12ر شرایط نوري از سرم سازي رازي تهیه شده و د
 24تا  22درجه حرارت   ساعت روشنایی،12تاریکی و 
گراد و رطوبت مناسب در اتاق حیوانات گروه  درجه سانتی

زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 
آب مورد نیاز حیوانات از آب آشامیدنی  .نگهداري شدند

رد و از شرکت شهر و غذاي آنها نیز داراي فرمول استاندا
  . جوانه خراسان تهیه شد

 3 در تصادفی  صورتهاي نر به در مرحله بعد رت
کمپرسیون و تجربی تقسیم شدند و همه   کنترل، تایی6 گروه

تحت کمپرسیون عصب سیاتیک ) جز گروه کنترل( آنها
هاي نر مجاور شده  هاي ماده نیز با بقیه رت رت. قرار گرفتند

مایع مغزي نخاعی مورد نیاز فراهم  روزه20تا از جنین هاي 
پس از کمپرسیون عصب سیاتیک،  در گروه تجربی. شود

روزه رت به 20مایع مغزي نخاعی استخراج شده از جنین 
براي هر رت به طریقه داخل صفاقی   میکرولیتر10میزان 

 روزه آزمایش هر سه روز 28این تزریق در دوره  .تزریق شد
حله تزریق مایع مغزي نخاعی مرر هر د و بار تکرار شد یک

 108 مرحله از 9دو جنین براي هر رت و در مجموع در 
ها با  گرفتن مایع مغزي نخاعی ازجنین( .جنین استفاده شد

 در گروه کمپرسیون .)استفاده از میکروپیپت انجام شد
  . تزریقی انجام نشد

هوشی عمیـق ناشـی از       جراحی حیوانات تحت بی   
ی گـرم بـه ازاي هـر کیلـوگرم           میلـ  70تزریق داخـل صـفاقی    

 . رامپون انجام شد میلی گرم به ازاي هر کیلوگرم      7کتامین و   
 ایجاد و    سانتی متر  1 هوشی در پوست ران به طول      پس از بی  

پس از کنار زدن عضالت در عمق این ناحیه عصب سیاتیک       
 از پنس قفـل دار     براي اعمال کمپرسیون عصب،   . آشکار شد 

 ثانیـه  60 عصب سیاتیک بـه مـدت        استفاده شد و  ) قفل دوم   (
روش اعمـال کمپرسـیون در      . تحت کمپرسیون قـرار گرفـت     
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. ها یکسان و از پنس قفل دار واحـدي اسـتفاده شـد             همه رت 
پس از کمپرسیون عصب در محل طبیعی خود قرارگرفـت و          

هاي زخم بـه وسـیله کلیـپس مخـصوص بخیـه زده شـد و               لبه
 پـس از آن   در جریان عمل جراحـی و     . محل ضد عفونی شد   

مجریـان   .تا موقع به هوش آمدن، حیوان گرم نگه داشته شـد         
در کلیه مراحل بـه اصـول اخالقـی کـار بـا حیوانـات متعهـد            

  .بودند
 پرفیوژن از روش روز، با انجام 28پس از طی 

 براي یکسان بودن .نخاع ناحیه کمري نمونه برداري شد
 رات خارج شدبرداري نخاع تا انتها از ستون فق ها، نمونه نمونه

 8یک قطعه  متر از انتهاي نخاع،  میلی18و پس از قطع 
 پس از .برداري شد متري از نخاع ناحیه کمري نمونه میلی

ها وارد  نمکی، نمونه درصد 10یت آن توسط فرمالین تثب
گیري با اتانل و  مراحل پاساژ بافتی شدند که پس از آب

ینی از آنها هاي پاراف مرحله شفاف کردن با بوتانل، بلوك
 7هاي سریال  هاي نخاع برش سپس از نمونه. تهیه شد
. تهیه شد) GermanyوMiCROM( با میکروتوم میکرونی

هاي منتقل شده بر روي الم وارد مراحل رنگ آمیزي  برش
شدند بدین صورت که ابتدا پارافین زدایی توسط زایلن 

بعد . هاي نزولی الکلی انجام شد وسپس آبدهی توسط سري
 65/4(  رنگ آبی تولوئیدین ها به محلول  انتقال الماز

PH= ( دقیقه و شستشو در محلول تامپون 10به مدت ) حاوي
سی سی استات 1سی سی اسید استیک نرمال به همراه 1

هاي حاوي  الم)  سی سی رسید100سدیم نرمال که به حجم 
 به درصد 4هاي بافتی در محلول مولیبدات آمونیوم  نمونه

رنگ آمیزي ماتریکس توسط . قیقه قرار گرفتند د10مدت 
  .دقیقه انجام شد1 به مدت  درصد1 اریتروزین

هاي حرکتی شاخ قـدامی، از       براي شمارش نورون  
ــرش   ــت ب ــه راس ــط      نیم ــم توس ــر ه ــشت س ــریال پ ــاي س ه
 Zeiss) و(Germanyتحقیقــــــاتی فتومیکروســــــکوپ

و اسـتفاده از    دایـسکتور روشبرداري شـده و توسـط    عکس
 شـمارش دانـسیته نـورونی انجـام شــد و     صادفی تـ یـک عـدد  

ي نورونی گروه کنترل، کمپرسـیون و گـروه تجربـی             دانسیته

هاي کمـی نیـاز بـه پارامترهـایی      براي آنالیز داده .مقایسه شد
هـاي شـمارش شـده در یـک نیمـه       مجموع نورن ∑ Q :مانند
 V ،)بـرداري شـده   مجموع دفعات نمونـه ( ∑ frame ، نمونه

dissector) که برابر اسـت  ) م چهار چوب نمونه برداري  حج
  Hدر ) مـساحت چهـار چـوب نمونـه بـرداري      ( A frameبا 
 Numericalو) فاصله بـین دو بـرش یـا ضـخامت و بـرش     (

density (ND)9(بود از فرمول  با استفاده  یا دانسیته تعداد(.  
                      ∑Q                                   
ND=______________________________ 
          Vdisector ×  ∑ frame  

برداري بر روي صـفحه      مساحت چهار چوب نمونه   
دسـت آوردن  ه  است که بـراي بـ      متر   یسانت 5/2×5/2مانیتور  

اندازه واقعـی ایـن مـساحت بـه میکـرون از الم میکرومتـري               
  .کنیم استفاده می

 آزمـون   ، MINITAP 14ار  زرم اف نها با  آنالیز داده 
انجـام  p >05/0 و احتمال معنی داري تی، (ANOVA)آنوا
 .شد

  
  نتایج

هاي حرکتی   مقایسه آماري میانگین دانسیته نورون    
  بـا گـروه تجربـی      گروه کنترل و گـروه کمپرسـیون      آلفا بین   

نشان داد کـه  ) گروه تزریق داخل صفاقی مایع مغزي نخاعی (
 به گـروه  نسبت) 992±141(ها در گروه تجربی دانسیته نورون 

ایــن مطلــب  .)p=005/0(بیــشتر اســت) 470±26(کمپرســیون
دهد که گروه تجربی با دریافت مایع مغـزي نخـاعی     نشان می 

هـاي حرکتـی آلفـا     توانسته است تا حدي از تخریـب نـورون     
دهدکـه بـین     چنـین نـشان مـی      ها هم  این یافته . جلوگیري کند 

ه  گـرو  هاي حرکتـی آلفـا در گـروه تجربـی و           رونودانسیته ن 
داري وجود دارد یعنی تزریق      حالت معنی ) 1739±78(کنترل

تواند  داخل صفاقی مایع مغزي نخاعی به میزان قابل قبولی می
به عبارت . هاي حرکتی آلفا جلوگیري کند   از تخریب نورون  

 هاي حرکتـی آلفـا در گـروه تجربـی حـد      نورودیگر تعداد ن  
ن  قـرار داردکـه ایـ       گـروه کنتـرل     و گروه کمپرسـیون  واسط  

بنـابراین همـان طـور      .  قابل مشاهده اسـت    1مطلب در نمودار    
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دهد در گروه تجربی بـا      نشان می  3 تا   1هاي   که مقایسه شکل  
هـاي   تزریق داخل صفاقی مایع مغزي نخاعی دانـسیته نـورون         

، بیشتر از گروه )ها تر در شکل   نقاط تیره بزرگ  (حرکتی آلفا   
  .کمپرسیون وکمتر از گروه کنترل است

هـاي آلفـا     نتایج حاصل از شمارش نورون    براساس  
 و فاصـله  A frameدر شاخ قدامی نخاع و با در نظر گـرفتن  

   . محاسبه گردید(ND)بین دو برش، دانسیته تعداد 
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هاي حرکتی آلفا در نخاع رنگ آمیزي   مقایسه دانسیته نورون.1نمودار 

 هفته از ایجاد 4 که پس از گذشت  اریتروزین-آبی تولوئیدین
. مپرسیون عصب سیاتیک در گروههاي مختلف نشان داده شده استک

 به دست آمدو ستارها p=0.005با مقایسه گروه کمپرسیون وتجربی 
  .نشانه معنی دار بودن است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  2شکل 
 

  3شکل 

 برش عرضی نیمه راست نخاع .3یمه راست نخاع در گروه کنترل شکل برش عرضی ن. 2 برش عرضی نیمه راست نخاع در گروه کمپرسیون شکل .1شکل
 .نقطه هاي پررنگ نورونهاي حرکتی آلفا هستند. اریتروزین- رنگ آمیزي آبی تولوئیدینx 200در گروه تجربی درشتنمایی

  
  بحث

فاکتور رشد از مرگ  دریافت1993در سال  اپنهیم
 )آکسوتومی(هاي حرکتی پس از آسیب عصبی  نورون

دریافت  2005سال  در چنین گاتو هم. )10(کند جلوگیري می
تکثیر  که مایع مغزي نخاعی جنین جوجه در زنده ماندن و

نتایج تحقیق ما نیز با تحقیقات . )11(نورون موثر است
 فاکتورهاي رشد گاري دارد و احتماالًزدانشمندان مذکور سا

عصبی موجود در مایع مغزي نخاعی از دژنره شدن 
محیطی جلوگیري  ضایعه تحت دیده آسیب عصبی هاي سلول

  .کند می

فاکتورهاي حیاتی موجود در مـایع مغـزي نخـاعی      
 CNTF (Ciliary و 6مانند فاکتور رشد عصبی، اینترلوکین 

Neurotrophic Factor) هـاي   توانند سبب رشـد رشـته    می
در واقع مایع مغزي نخـاعی مـایعی اسـت          . آسیب دیده شوند  

ول عصبی را برآورده ساخته و محیطی مناسب  که نیازهاي سل  
در تحقیـق  . )13، 12(نماینـد  براي رشد و حیات آنها ایجاد مـی    

 مـایع   داخـل آزمایـشگاهی   شـرایط    حاضر نیز شخص شد در    
توانـد تـا حـدي از     مغزي نخاعی با تزریق داخل صـفاقی مـی      

  .مرگ نورونی جلوگیري کند



  و همکاراندکتر مریم طهرانی پور                                                                     ... اثر نوروپروتکتیو تزریق داخل صفاقی مایع مغزي

 105                                                                                                   1388 پاییز،  3،  سال دوازدهم، شماره كمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارا

شـود   هـا مـی    فاکتور دیگري که باعث مرگ سلول     
هاي آزاد تشکیل شده در بدن است که پس از ایجاد  دیکالرا

ــی  ــد م ــایعه تولی ــوند ض ــال. ش ــه رادیک ــه  از جمل ــاي آزاد ب ه
(Reactive oxygen species)ROSتـوان اشـاره کـرد      می

ــات   ــدن و از ترکیب ــه طــور طبیعــی توســط متابولیــسم ب کــه ب
 سـبب  ROSتولیـد بـیش از حـد        . شـود   دار تولید می   اکسیژن

ها نقـش    آنتی اکسیدان . شود  ردهاي سلول می  آسیب به عملک  
در  سیسلیانو .)14(اي در حفاظت نورونی بر عهده دارند     ارزنده

 نشان داد که ظرفیت آنتی اکـسیدانی مـایع مغـزي        2007سال  
یابـد و ظرفیـت آنتـی     نخاعی در بیمـاران مغـزي کـاهش مـی        

اکسیدانی مایع مغزي نخاعی در افراد سالم بیـشتر از بیمـاران            
شــاید کــاهش اثــرات تخریبــی در جــسم ســلولی  .)15(اســت
مربوط به اثرات آنتی اکسیدانی مواد موجود    هاي آلفا،  نورون

ــرات        ــاي اث ــه باعــث الق ــد ک ــزي نخــاعی باش ــایع مغ در م
  .شود نوروپروتکتیوي آن می

پژوهش حاضر بر پایه آثـار حفـاظتی مـایع مغـزي           
نخاعی بـر جلـوگیري از دژنراسـیون مرکـزي طراحـی شـده              

هاي مربوط به آثـار    نتایج حاصل از مقایسه آماري یافته .است
تزریق مایع مغزي نخاعی در جلوگیري از دژنراسیون مرکزي 

هاي حرکتی آلفا در نخاع حاکی از آن است کـه بـین           رونون
  کنتـرل   و  گـروه کمپرسـیون    هـاي حرکتـی در     رونودانسیته ن 

دهـد کـه     این تفاوت نشان می   . داري وجود دارد   تفاوت معنی 
 دانـسیته   دار  معنـی   موجب کاهش  کمپرسیون عصب سیاتیک  

هاي حرکتی آلفا در شاخ قدامی ماده خاکستري نخاع          رونون
تـوان   هاي حرکتی آلفا را مـی      رونوکاهش دانسیته ن   .شود می

به عنوان معیـاري بـراي ارزیـابی میـزان دژنراسـیون مرکـزي              
در همـین   .ناشی از ضایعات اعصاب محیطی در نظـر گرفـت      

 نشان داده شده است که دو هفته پـس از وقـوع آسـیب      رابطه
هاي حرکتی آلفـا در شـاخ قـدامی نخـاع       رونو درصد ن  80در

 ایـن  .شـود  رت، تغییرات دژنراتیو و مرگ سلولی مشاهده می  
گونه تغییرات که به احتمال زیاد ناشـی از اخـتالل در حمـل               

 اسـت شـامل کرومـاتولیز،    )رتروگـراد (اکسونی رو به عقـب      
از دست رفـتن شـکل       هاي فسفریله شده و    روفیالمانتجمع نو 

در این رابطه نتایج حاصل از گزارش    .)16(طبیعی سلول است  
دیگري حاکی از آن است که قطع عصب سـیاتیک موجـب           

 .)17(شود ها می درصد سلول 30تا  15تخریب 

هاي حرکتی آلفا بین  رونونتیجه آماري دانسیته ن
ربی جیک طرف وگروه ت از گروه کنترل و گروه کمپرسیون

هاي حرکتی  رونو دانسیته ن کهدهد از طرف دیگر نشان می
گروه کمپرسیون به طور ربی نسبت به جدر گروه ت آلفا

هاي  رونو دانسیته نچنین مقایسه هم. دار باالتر است معنی
می  دار معنی کامال ربیجوگروه تگروه کنترل بین  حرکتی

 مایع مغزي بار تزریق 9 گر آثار مثبت این یافته بیان. باشد
هاي آلفا  نخاعی در جلوگیري از دژنراسیون مرکزي نورون

از آنجا که مایع مغزي نخاعی حاوي ترکیبات وعناصر  .است
مختلفی است با توجه به نتایج حاصل از آزمایش فوق 

 مایع توان چنین استدالل کرد که ترکیبات موجود در می
توانسته است تا ی خارج آزمایشگاهدر محیط مغزي نخاعی 

  .حدي از دژنراسیون مرکزي جلوگیري کند
نراسـیون مرکـزي    دژدر ارتباط با مکانیزم احتمالی      

اول حذف : توان به دوموضوع اشاره کرد      هاي آلفا می   نورون
هاي آلفا کـه     اطالعات عصبی ورودي به جسم سلولی نورون      

در . شـوند  به طور طبیعی از طریق فیبرهاي حسی دریافت مـی      
توانند هـم     می Aαهاي حسی    ن رابطه باید گفت که نورون     ای

هاي حرکتـی آلفـا را    به طور مستقیم و هم غیر مستقیم نورون    
هـاي حـسی را از    ها سیگنال این نورون . تحت تاثیر قرار دهند   

هر سیگنال حـسی    . کنند عضله به ریشه خلفی نخاع منتقل می      
یـک  . نندک پس از ورود به نخاع در دومسیر جداگانه سیر می     

هاي بینابینی یا بدون واسـطه و        شاخه از آن یا با واسطه نورون      
 شـاخه   .دهـد  هاي حرکتی آلفا سـیناپس مـی       مستقیم با نورون  

رود و در نهایـت   دیگر در مسیرهاي باال رو به سمت مغـز مـی   
اطالعــات حــسی پــس از . رســد بــه قــشر حــسی پیکــري مــی

شوند و   پردازش در قشر حسی پیکري به قشر حرکتی رله می         
شـوند کـه ایـن     در آنجا موجب صدرو ایمپـالس عـصبی مـی         

د و  نـ کن ایمپالس در مسیرهاي پایین رو به سوي نخاع سیر می         
 .)18(دهد در نهایت نورون حرکتی آلفا را تحت تاثیر قرار می    
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بنابراین اگرعصب سیاتیک که عصبی مختلط اسـت و داراي   
ــت     ــت تح ــین دار اس ــور میل ــی قط ــسی و حرکت ــاي ح فیبره

بیننـد و    نیـز آسـیب مـی      Aaکمپرسیون قرار گیرد فیبر حسی      
نورون حرکتی آلفا اطالعات ورودي کافی دریافت نخواهـد         

   .کرد
هـاي   یک اکسون نـورون ژکه قطع فیزیولو دوم این 

به عنـوان  ( حرکتی آلفا موجب عدم دریافت عوامل تروفیک     
هاي نورونی حرکتی آلفا   به جسم سلول  ) ییهاي شمیا  سیگنال

توانـد منتهـی بـه       ود و عدم دریافت تروفیـک خـود مـی         ش می
  .)19(مرگ نورونی شود

  
  نتیجه گیري

کمپرسیون و یا ایجاد ضایعه فشاري در اعصاب 
هاي حرکتی  داراي اثرات تخریبی در جسم سلولی نورون

 این اثرات تخریبی به وسیله حمل .آنها در نخاع است
دژنراسیون رسیده و باعث  سلولی جسم به آکسونی رتروگراد

هاي تجدید  ها سلول از آنجا که نورون لذا .شود مرکزي می
باشند دژنراسیون مرکزي سیستم عصبی ضایعات  نشدنی می

براي جلوگیري از این مسئله . جبران ناپذیري را به دنبال دارد
 به عنوان یک ماده مایع مغزي نخاعیاستفاده از 

. ري کندتواند از ضایعات بعدي جلوگی نوروپروتکتیو می
دهد که در گروه تیمار  نتایج حاصل از این تحقیق نشان می

شده با مایع مغزي نخاعی اثرات رتروگراد کمپرسیون به 
که  به طوري. ها بسیار کاهش یافته است جسم سلولی نورون

دانسیته نورونی در گروه تجربی نسبت به گروه کمپرسیون 
  .دهد داري را نشان می افزایش معنی

توان از تزریق موضعی مایع  ت بعدي میدر تحقیقا
هاي آسیب  اثر آن بر نورون مغزي نخاعی استفاده شود و
  .دیده را مورد بررسی قرار داد

   و قدردانیتشکر
هاي تحقیقاتی  از همکاران محترم آزمایشگاه

تکوین جانوري و فیزیولوژي جانوري گروه زیست شناسی 
  .شود دانشگاه آزاد اسالمی مشهد تقدیر وتشکر می
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Abstract  
 

Background: Fetal Cerebrospinal fluid (CSF) develops viability and proliferation of nerve 
cells. Also this fluid contains many valuable factors for protection of nervous system injury cells. In 
this research, the effect of cerebrospinal fluid intraperitoneal injection on alpha motor degeneration 
after sciatic nerve compression in rat was determined. 

Materials and Methods: In this experimental-laboratory study, 18 male Wistar rats divided 
randomly in 3 groups (control, compression, and experimental). In compression and experimental 
group, right sciatic nerves were highly compressed. CSF was injected in experimental group each three 
days. After 1 month care, all rats were cordially perused by 10% formaldehyde and their L4-L6 lumbar 
segments of spinal cord were sampled and with processed for histological examination, the paraffin 
blocks were serially cut (7m). Slices were stained with toluidine blue and numerical densities of 
motoneurons in spinal ventral horn were estimated stereological (dissector) technique. Quantitative 
data were analyzed by T-test. 

Results: Significant reduce in motoneurons number of compression group (47026) in 
comparison with control group (173978) was seen. Also there was significant difference between 
compression and experimental groups (992±141) in neuron density.  

Conclusion: CSF intraperitoneal injection may have a beneficial effect in neural regeneration. 
Keywords: CSF, Degeneration, Compression, Neuroprotective, Rat  
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