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چکیده
مقدمه :ازجمله عواقب بیشمار مواجهه با الکل در دوران بارداری افزایش رفتارهایی مانند اضطراب است که میتواند باعث کاهش در عملکرد روزانه شود .شواهد
بالینی و تجربی نشان داده است که قرار گرفتن در معرض الکل پس از تولد باعث التهاب در هیپوکامپ و کاهش نورونزایی در بین سایر مناطق مغزی میشود.
این قضیه میتواند در طی رشد اولیه به دلیل سطوح کم آنتیاکسیدانها در مغز مضر و خطرناک باشد .آبستاتین یک پپتید تازه کشفشده با فعالیت ضدالتهابی،
آنتیاکسیدانی ،در مدلهای حیوانی مختلف است.
مواد و روشها :برای انجام این مطالعه تعداد  60سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار و  Inbreedبا وزن تقریبی  200-250گرم و تحت شرایط استاندارد و
بعد از گذراندن دوره سازگاری استفاده شد .از طریق لولهگذاری داخل عضالنی (گاواژ) ،اتانول ( 5/27گرم در کیلوگرم در روز) در موشها در روزهای  2الی 10
(سه ماهه سوم در انسان) تجویز شد .سپس حیوانات ،آبستاتین ( 1و  5میکروگرم بر کیلوگرم) در روزهای  2-10پس از زایمان دریافت کردند .سیوشش روز پس
از تولد ،برای ارزیابی رفتارهای شبه اضطرابی در موشهای صحرایی آزمون مدل ماز به عالوهای شکل مرتفع ( )EPMانجام شد .تعداد ورود به بازوهای باز ،مدت
زمان ماندن در بازوهای باز ارزیابی و ثبت گردید همچنین میزان سلولهای نکروز شده از طریق رنگآمیزی نیسل و آپوپتوز نیز توسط روش  TUNELبررسی شد.
نتایج :دادههای رفتاری نشان داد که در گروههای تیمار شده با آبستاتین میزان اضطراب نسبت به گروه اتانول کاهشیافته ( )P>0/05بهعالوه در گروه
اتانول افزایش مرگ سلولی نکروز در ناحیه  CA1هیپوکامپ مشاهده گردید که تیمار با آبستاتین کاهش معناداری در میزان سلولهای نکروتیک نشان
داد (.)P>0/01
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای این مطالعه نشان داد که آبستاتین اثر محافظتی بر نقصهای عصبی ،رفتاری مرتبط با الکل دارد ،هرچند که تحقیقات
بیشتر در آینده موردنیاز است.

واژههای کلیدی :آبستاتین ،اتانول ،اضطراب ،مرگ سلولی نکروز.
نویسنده مسئول :شاهرود-میدان هفت تیر-دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده پزشکی .تلفن ،02332395054 :نمابرEmail: khaksari417@yahoo.com ،02332395054 :

ارجاع :طوسي آزاده ،شجيعي هومن ،خاکساری مهدی ،حجتي ويدا ،واعظي غالمحسن .بررسي اثر تجويز آبستاتين بر بهبود اضطراب ،مرگ
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اتانول ( )ETبهصورت نوروتراتوژن توصيف ميشود که ميتواند باعث
از دست رفتن و صدمه به نورون در سيستم عصبي مرکزی ( )CNSدر
حال رشد شود و عالئم زيادی را در کودکاني که از  FASDرنج ميبرند،
ايجاد کند ( .)7اختالالت متعدد بلندمدت رفتار عصبي ،ازجمله ناتواني در
شناخت ،رفتار ،يادگيری و ناتواني جسمي با قرار گرفتن در معرض الکل
قبل از تولد ارتباط دارند ( .)3بسياری از مناطق مغزی ،در سهماهه سوم
جنيني رشد ميکنند و حساسيت خاصي را به قرار گرفتن در معرض الکل
نشان ميدهند ( .)8در موشهای خانگي و صحرايي ،از روز اول تا دهم
بارداری شبيه دوره سهماهه اول جنيني ميباشد .سهماهه دوم شبيه به
روز  10-20بارداری است (درست قبل از تولد) و سهماهه سوم در انسان
معادل و «جهش ناگهاني رشد مغزی» در موش معادل روز اول تا دهم
بعد از تولد ( )PNDميباشد ،همچنين رشد کورتکس پيشپيشاني (قشر
پيشپيشاني) ،مخچه هيپوکامپ هم در دوره سهماهه سوم اتفاق ميافتد
( .)9درنتيجه ،مدلهای  FASDجوندگان ميتوانند در طي دوره پيش از
تولد ،دوره بعد از تولد يا ترکيبي از هر دو ،در معرض الکل باشند .اما
تجويز اتانول در دوره پيش از تولد ،محدوديت دارد مثالً الکل با آنزيم
جفت ،از طريق متابوليسم دگرگون ميشود و سطوح خون الکلي در جنين
کمتر از مادر است .در تجويز الکل پيش از تولد ،رفتار مادر ،غيرعادی
است و اين ميتواند بر رشد جنين تأثير گذارد ،همچنين ،الکل ،شيردهي
را در مادر تحت فشار قرار ميدهد و متوقف ميسازد ( .)10طبق مطالعات
مختلف ،نکروز و مرگ سلولي برنامهريزیشده با فشار اکسايشي حاصل
از اتانول در سلولهای عصبي مرتبن هستند ( .)5بهعالوه ،آنزيمهای
آنتياکسيداني ازجمله گلوتاتيون پروکسيداز و گلوتاتيون ردوکناز ،با اتانول
مهار ميشوند ( .)8از طرف ديگر ،رشد مغز با فعاليتهای آنتياکسيداني
کمتر که با مغز بزرگسال و بالغ مقايسه ميشود ممکن است
آسيبپذيری بيشتری را نسبت به فشار اکسايشي و اثرات مخدر اعصابش
نشان دهد ( .)11نکروز پاسخ طبيعي سلول به صدمههای فيزيولوژيکي
است که با برهمخوردگي توانايي سلول برای نگهداری هموئوستازی
شروع ميشود ،با نفوذ آب و يونهای خارج سلولي تمام اندامکهای
درونسلولي بهخصوص ميتوکندری متورم ميشود و سپس با از هم
پاشيدگي غشای سلولي و ليز سلولي تخريب صورت ميگيرد و اجزای
سيتوپالسمي نظير آنزيمهای ليزوزومي در ماي خارج سلولي رها
ميشوند .بنابراين به علت پاسخهای التهابي ،مرگ سلولي از طريق نکروز
با تخريب گستردهی بافتي همراه است (.)12
ترس يک واکنش طبيعي در مقابل خطر است که مهمترين نشانه آن
عدم تحرک و فقن تنفس است .هدف از پژوهش حاضر ،شرطي شدن
ترس رفتاری است که در تمام موجودات از حلزون تا انسان مورد مطالعه
قرار گرفته است .اين رفتار نوعي رفتار دفاعي است که هم بهصورت
غريزی و هم اکتسابي در هنگام خطر اتفاق ميافتد .بهعنوان مثال در

مقدمه
اتانول ( )EtOHبا فرمول شيميايي ( )C2H5OHدارويي روانگردان
( )Psychotropicو ازنظر ساختاری مولکولي ساده است که به شکل
آشاميدني در سراسر جهان مورد سوءمصرف قرار ميگيرد ( .)1اتانول
توانايي عبور از سد خوني مغزی ،جفت و ساير غشاهای زيستي را دارد
( .)2اگرچه مصرف بيشازحد اتانول توسن افراد بالغ عالوه بر سيستم
عصبي مرکزی ،سيستم عصبي محيطي اين افراد را نيز تحت تأثير قرار
ميدهد اما مغز مهمترين هدف برای عملکرد اتانول ميباشد ( .)3مصرف
بيشازحد اتانول بهطور مستقيم و غيرمستقيم بر مغز در حال تکوين و
مغز تکوينيافته اثر ميگذارد و عوارض حاد و مزمن ايجاد ميکند (.)4
همچنين مصرف اتانول در دوران بارداری آسيب مغز در حال تکوين
جنين را در پي دارد (.)2
الکل دارای اثرات سمي بر تکوين سيستم عصبي مرکزی ميباشد لذا
مصرف آن در طي دوران بارداری ميتواند طيف وسيعي از اختالالت
شناختي و رفتاری و همچنين تغييرات غيرطبيعي فيزيکي را برای جنين
ايجاد نمايد که به مجموعه آنها سندرم جنين الکلي ( )FASDاطالق
ميگردد ( .)5دادههای کلينيکي حاکي از اين است که محدوده و شدت
اثرات وابسته به الکل در جنين پيش از تولد ،بسيار متفاوت است و
فاکتورهای محيطي و بيولوژيکي مختلف ميتوانند روی مغز در حال
تکوين اثرگذار باشند .مهمترين اين فاکتورها دوز مصرفي ،الگوی در
معرض الکل قرارگرفتن جنين ،مرحله تکويني ،پيشينه ژنتيکي مادر و
جنين ازنظر توانايي آنزيمي و ...ميباشد .صرف الکل در جهان از ده سال
گذشته تا به حال رشد فزايندهای داشته است که ساالنه بهطور متوسن
عامل مرگ نيم ميليون نفر در جهان بوده است .وابستگي به الکل
وضعيتي است که ميتواند منجر به اختالالت خطرناکي همچون سندروم
ورنيکه کورساکوف ،هپاتيت کبدی و ابتال به انواع سرطان شود ( 2و .)3
يکي از اختالالت که در سالهای اخير در جهان شيوع فزايندهای داشته
است ايجاد وضعيتي به نام سندروم جنين الکلي ( )FASDبهدليل مصرف
الکل توسن مادر باردار ميباشد ( .)4زماني که مادر اقدام به مصرف الکل
مينمايد الکل مستقيماً وارد جريان خون مادر شده و از آنجا بهواسطه
تبادل خوني مادر و جنين توسن جفت الکل به جنين نيز منتقل ميشود
و به اين خاطر که سرعت متابوليزه شدن الکل در بدن جنين کمتر از
سرعت آن در بدن بزرگساالن است بنابراين غلظت الکل در جريان
خون جنين بهمراتب بيشتر از غلظت آن در بدن مادر ميشود ( .)5وجود
الکل در بدن ممکن است باعث تداخل در تغذيه مطلوب جنين بهمنظور
استفاده برای بافتهای در حال تکامل جنين شده و عالوه بر مشکالت
جسمي باعث آسيب به سلولهای مغزی جنين گردد (.)6
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اثر حفاظتی ابستاتین در مدل سندرم جنین الکلی

اطمينان حاصل گرديد که هيچکدام از حيوانات واجد بيماری يا دارای
شواهدی دال بر بيماری نيستند .سپس موشهای صحرايي به شکل
جفت (نر و ماده) و بهمنظور جفتگيری در يک قفس قرار داده ميشوند.
پس از تولد ،نوزادان نر به شکل تصادفي به پنج گروه تقسيم شدند .تيمار
از روز دوم تولد ( )PD2تا روز دهم ( )PD10تولد انجام شد .سپس رتها
بهطور تصادفي در  5گروه  12تايي بهصورت زير تقسيمبندی شدند:
گروه (اول) گروه شم( :شير مادر  +شير خشک با تزريق طبيعي سالين)
سه مرتبه با فاصله زماني دو ساعته در روزاز شيرخشک تغذيه ميشود.
گروه (دوم) کنترل :نوزادان نر فقن از شير مادر تغذيه ميشود.
گروه سوم سندرم جنين الکلي :نوزادان اين گروه از روز دوم تولد
( )PD2تا روز دهم تولد ( )PD10اتانول با دوز ( ،g/kg )5/27دو بار در
روز به فاصله دو ساعت با روش گاواژ بهمنظور به حداقل رساندن تفاوت
رشد بين گروه کنترل و گروه تيمار شده به نوزادان اين گروه داده ميشود،
دو ساعت بعد نيز محلول شير خشک  similacفاقد اتانول به روش
گاواژ  )27/8( ml/kgبه نوزادان اين گروه داده ميشود.
گروه (چهارم) گروه سندرم الکلي-آبستاتين با دوز 1ميکروگرم:
آبستاتين با دوز 1ميکروگرم /به ازای کيلوگرم وزن بدن از روز دوم تولد
( )PD2تا روز دهم تولد ( )PD10به شکل زيرجلدی تزريق ميشود.
گروه (پنجم) گروه سندرم الکلي-آبستاتين با دوز  5ميکروگرم به ازای
کيلوگرم وزن بدن با سرنگ انسولين به شکل زيرجلدی تزريق ميشود.
همچنن بعد از گذشت  36روز بهمنظور بررسي رفتارهای شبه اضطرابي
و ديگر پارامترهای مرتبن با آن ،موشها در دستگاه Elevated Plus
 Mazeمورد سنجش قرار ميگرفتند.
دستگاه  )EPM(Elevated Plus-Mazeموجود در آزمايشگاه از
جنس فايبرگالس ،از چهار بازو به عالمت مثبت ( )+تشکيل ميشود که
طول و عرض هر کدام از بازوها 10 × 50و صفحه مرکزی 10× 10
سانتيمتر مي باشد .دو بازوی باز در مقابل هم ،در انتها باز بوده و فقن
دارای کي لبه يک سانتيمتری در طول بازوها برای جلوگيری از افتادن
جانور است .دو بازوی بسته ديگر با ديوارههايي به ارتفاع  48سانتيمتر
محدود شدهاند ،به گونهای که موش قادر به ديدن روی ديوار با عمل
روی دو پا ايستادن نباشد .کف بازوها از جنس پالستيک ميباشد و
دستگاه توسن پايهای با ارتفاع  80سانتيمتر از سطح زمين قرار دارد .نور
مناسب اتاق تست توسن يک المپ  100واتي واق در ارتفاع 120
سانتيمتر در باالی دستگاه تأمين ميگردد ( 26و  .)35پارامترهای زير
اندازهگيری شد .تعداد دفعاتي که موش وارد بازوهای باز ميشد .تعداد
دفعاتي که موش وارد بازوی بسته شد .مدت زماني که موش در بازوی
باز ميماند .مدت زماني که موش در بازوی بسته ميماند .ميزان حرکت
جانور يا فعاليت حرکتي مبنای ورود و يا زمان سپری شده در هر بازو بر
اساس قرارگرفتن هر چهار پای حيوان در راهروی موردنظر.

حيات وحش در روبرو شدن يک حيوان با حيوان درنده ،ممکن است فرار،
بيحرکت شدن و يا حمله رخ دهد .حيوانات با نشانههايي مثل بو يا صدا
خطر را احساس مينمايند .در آزمايشگاه از دستگاه ماز به عالوه مرتف
برای سنجش اضطراب استفاده ميشود .طبق تحقيقات انجام شده،
عمدهترين نشانه ترس ( Freezingعدمتحرک و فقن تنفس) ،مهمترين
منطقه برای ترس و اضطراب آميگدال بوده که اختالل و يا تخريب اين
ناحيه سبب عدم يادگيری و بيان ترس ميگردد ( .)2راهي که در آن
احتمال کاهش و کنترل ترس وجود داشته باشد حايز اهميت است .نکته
قابل توجه %21 ،از کودک مبتالبه  FASDمعيارهای اختالالت اضطرابي
را نشان دادهاند (.)1
آبستاتين ( ،)Obestatinکه با ژن گرلين ( )ghrelinکدگذاری شده
است ،يک پپتيد است که از  23آمينواسيد تشکيل شده است .شکلگيری
اين پپتيد با عملآوری پس از انتقال پپتيد پری پروگرلين همراه است.
آبستاتين از مرگ سلولي برنامهريزی شده در دستههای سلولي پانکراس
انسانها و جوندگان جلوگيری ميکند ( .)4همچنين در محافظت در برابر
سکته قلبي ميوکارد ،کمخوني پيششرطي و ميوسيتهای شکمي جدا
شده ،نقشي را ايفا ميکند ( .)1مطالعه قبلي ،اثرات ضدالتهابي و حفاظتي
تزريق دورهای آبستاتين را در خونريزی نخاعي بهدليل آسيب مغزی
نشان داد ( .)13مطالعه ديگری نشان داد که تجويز دورهای آبستاتين
توانسته است وخامت حمالت حاصل از پنتيلن تترازول را کاهش دهد.
بد کار کردن حافظه را بهبود بخشد و آسيب عصبي را با محدود کردن
آسيب اکسايشي کاهش دهد (.)14
نتايج مطالعات همچنين نشان ميدهد که آبستاتين ممکن است فاکتور
هستهای کاپا )B (NF-κB-که وابسته به پاسخهای التهابي ميباشد را
مهار کند و بهواسطه کاهش کاسپاز 3-آپوپتوز سلولهای عصبي را بعد
از آسيبهای مغزی در موش کاهش دهد ( .)3همچنين در مطالعات
پيشين مشخص گرديده بهدنبال مصرف الکل کاهش بيان  RNAپيک
 BDNFو نيز تنظيم کاهشي رسپتور مربوطه در منطقه هيپوکمپ
مشاهده ميشود ( .)8هدف از اين مطالعه بررسي حفاظت عصبي ابستاتين
در مدل سندرم جنين الکلي مي باشد.

مواد و روشها
تعداد  60سر موش صحرايي شامل  30موش صحرايي ماده و  30نر
بالغ از نژاد ويستار و  inbreedبا وزن تقريبي  200-250گرم از
پژوهشکده رويان تهران خريداری شد و تحت شراين استاندارد با دوره
معکوس روشنايي و تاريکي  12ساعته ( 8صبح تا  8شب) و دمای ± 3
 21درجه سانتيگراد و دسترسي به آب آشاميدني و غذای کافي نگهداری
شدند .حيوانات برای سازگاری با محين حداقل  10روز قبل از مطالعه به
حيوانخانه منتقل شدند .رتها سه بار در هفته وزن شدند .با بررسي الزم
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بررسي ميشود) انجام گرفت .کيت تانل ،قطعات  DNAدر سلولهای
آپوپتوزی (سلولهای تانل مثبت) را بهطور اختصاصي شناسايي ميکند.
المهای رنگ شده به روش  TUNELتوسن ميکروسکوپ
 OLYMPUS, AX70با بزرگنمايي  X40بررسي و بعد از تهيه عکس
توسن نرمافزار  Image Tool 2شمارش سلولي انجام شد .برای شمارش
سلولي ،ناحيه  CA1هيپوکامپ نيمکره راست در برشهای کرونال
انتخاب شد و تعداد نورونها در اين منطقه مشخص شده؛ شمارش گرديد.
دو مقط  3/3و  4/2نسبتبه برگما باتوجه به اطلس  Paxinosانتخاب
و شمارش برای هر مقط در  3برش با حداقل فاصله  7ميکرومتر انجام
شد .برای شمارش نورونها در هر گروه سطحي برابر با 400
ميکرومترمرب در نظر گرفته شد.
دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS-16و آزمونهای آناليز
واريانس يک طرفه و توکي تجزيه و تحليل شدند .نتايج بهصورت معني
 .S.E.M ±بيان ميشوند و سطح معنيداری کمتر از  0/05در نظر گرفته
شد.

بر اساس بيشتر مطالعات و تحقيقات قبلي ،آنچه که معياری مناسب از
رفتار شبه اضطرابي است و در نتايج آماری ذکر ميشود عبارتند از:
 -1درصد تعداد ورود به بازوی باز )%QAE( 4
اين مقدار عبارت است از درصد تعداد ورود به بازوی باز تقسيم بر
مجموع تعداد ورود به هر دو بازو.
درصد زمان سپری شده در بازوی باز  )%QAT( 5که عبارت است از
درصد زمان سپری شده در بازوی باز تقسيم بر مجموع زمان سپری شده
در هر دو بازو .افزايش معنيدار در اين دو پارامتر نشاندهنده شده در هر
دو بازو .افزايش معنيدار در اين دو پارامتر نشاندهنده کاهش رفتار شبه
اضطرابي در حيوان بوده و کاهش اين پارامترها بيانگر افزايش رفتار شبه
اضطرابي است.
البته پارامتر درصد تعداد ورود به بازوی باز نسبت به درصد زمان سپری
شده در بازوی باز دارای حساسيت کمتری در ثبت رفتار شبه اضطرابي
است .پارامتر مهم ديگری که مورد سنجش قرار ميگيرد ميزان حرکت
جانور يا فعاليت حرکتي بود ،که بيانگر مجموع تعداد ورود به بازوی باز و
بسته در زمان  5دقيقه است .شاخصهای ذکر شده بهصورت دستي با
استفاده از دستگاه کرونومتر ،ثبت و با مشاهده فيلم ويديويي ضبن شده
توسن شاخصها مقايسه گرديد.
جهت ارزيابي ميزان مرگ سلولي نکروزيس از تکنيک رنگآميزی
کريزل ويوله (نيسل) استفاده شد .رنگآميزی نيسل معموالً برای
شناسايي ساختار پايهای نورونهای سالم از نورونهای نکروز شده در
بافت مغز و طناب نخاعي استفاده ميشود .در اين تحقيق از سلولهای
ناحيه هيپوکمپ  CA1برداشت شد .بعد از انجام پرفيوژن از نمونههای
فيکس شده قالب پارافينه تهيه شد و پس از قالبگيری با پارافين ،با
استفاده از دستگاه ميکروتوم روتاتوری مقاط کرونال با ضخامت 7
ميکرون تهيه و سپس برشها برروی المهای آلبومينه قرار داده شدند.
بعد از شفافسازی و آبدهي ،المها با استفاده از کريزل ويوله يکدرصد
رنگ شدند و در نهايت مقاط بهوسيله چسب انتالن و المل پوشانده
شدند .المهای رنگ شده به روش نيسل توسن ميکروسکوپ
 OLYMPUS, AX70با بزرگنمايي  X40بررسي و بعد از تهيه عکس
توسن نرمافزار  Image Tool 2شمارش سلولي انجام شد .برای شمارش
سلولي ،ناحيه  CA1هيپوکامپ نيمکره راست در برشهای کرونال
انتخاب شد و تعداد نورونها در اين منطقه مشخص شده؛ شمارش گرديد.
دو مقط  3/3و  4/2نسبتبه برگما باتوجه به اطلس  Paxinosانتخاب
و شمارش برای هرمقط در  3برش با حداقل فاصله  7ميکرومتر انجام
شد .برای شمارش نورونها در هر گروه سطحي برابر با 400
ميکرومترمرب در نظر گرفته شد.
مطالعه ميزان مرگ برنامهريزیشده سلول ،با استفاده از کيت
( TUNELکه در اين روش ميزان تخريب و قطعه قطعه شدن DNA

نتایج
ماز بهعالوه نحوه حرکت هر يک از موشهای صحرايي گروههای کنترل
و سندرم جنين الکلي و تيمار شده با آبستاتين توسن دوربين فيلمبرداری
رديابي و توسن نرمافزار کامپيوتری رسم شد.
نمودار  1نشان ميدهد که ازنظر تعداد دفعات ورود به بازوی باز در روز
 36کاهش معنيداری در سطح ( )P<0/01بين گروه الکل با گروه کنترل
دارد و تيمار با ابستاتين باعث افزايش معنيداری ازنظر تعداد دفعات ورود
به بازوی باز در سطح ( )P<0/05ميشود.
8
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نمودار  -1تعداد دفعات ورود به بازوی باز
*تفاوت بهطور معنيداری با گروه دريافتکننده الکل (.)P<0/05
**تفاوت بهطور معنيداری در مقايسه با گروه دريافتکننده الکل (.)P<0/01
***تفاوت بهطور معنيداری در مقايسه با گروه کنترل (.)P<0/001

همچنين ازنظر زمان گذرانده شده در بازوی باز در روز  36مشاهده
ميشود که کاهش معنيداری در سطح ( )P<0/01بين گروه الکل با
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گروه کنترل دارد و تيمار با ابستاتين باعث افزايش معنيداری ازنظر زمان
گذرانده شده در بازوی باز در سطح ( )P<0/05ميشود (نمودار .)2

نتايج رنگآميزی  Nisslنشان داد که مرگ سلولي نکروزيس در ناحيه
 CA1هيپوکامپ راست در گروه دريافتکننده آبستاتين افزايش معنادار
نسبت به گروه شاهد داشت ( .)P≥0/001تعداد سلولهای نکروتيک در
گروه دريافتکننده اتانول از گروه کنترل بيشتر بود ( )P<0/001در گروه
آبستاتين ،درصد سلولها کمتر از گروه اتانول بود (( )P<0/01نمودار 4
و شکل .)1
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نمودار  -2زمان گذرانده شده در بازوی باز

0
ta
tin
ha
e1
no
g
l+
O
be
st
at
in
e5
g
Et

Et

ha
no
l+
O
be
s

M

ilk
+S

Et
ha
no
l

al
in
e

ol
on
tr

نمودار  -3ازنظر درصد زمان گذرانده شده در بازوی باز نسبتبه کل
تردد آن در روز  36کاهش معنيداری در سطح ( )P<0/05بين گروه
الکل با گروه کنترل دارد دارد و تيمار با ابستاتين باعث افزايش معني
داری ازنظر درصد زمان گذرانده شده در بازوی باز نسبت به کل تردد آن
در سطح ( )P<0/05ميشود.

C

*تفاوت بهطور معنيداری با گروه دريافتکننده الکل (.)P<0/05
**تفاوت بهطور معنيداری در مقايسه با گروه کنترل (.)P<0/01

)Necrotic Cells Death in CA1 Area (%
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)Time spent in open arms(%
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نمودار  -4اثرات تجويزآبستاتين بر ارزيابی بيان سطح سلولهای نکروتيک
* تفاوت بهطور معنيداری با گروه دريافتکننده الکل (.)P<0/05
** تفاوت بهطور معنيداری در مقايسه با گروه دريافتکننده الکل ()P<0/01
*** تفاوت بهطور معنيداری در مقايسه با گروه کنترل ()P<0/001
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در ناحيه هيپوکامپ  CA1موش صحرايی با استفاده از رنگآميزی

Nissl

آبستاتين بهطور قابل توجهي کاهش مرگ سلولي نکروتيک ناشي از دريافت آبستاتين در ناحيه CA1
(بزرگنمايي)400
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شکل  -1اثرات آبستاتين بر مرگ سلولهای نکروتيک ناشی از دريافت الکل

نمودار  -3درصد زمان گذرانده شده در بازوی باز نسبتبه کل تردد

شکل  2و نمودار  5نشان ميدهد که درمان با آبستاتين باعث کاهش
مرگ سلولي آپوپتوزيس ناشي از اتانول ميشود .نتايج رنگآميزی
 TUNELنشان داد که درصد سلولهای  TUNELمثبت در ناحيه
 CA1هيپوکامپ در گروه اتانول بهطور معنيداری نسبت به گروه کنترل
و افزايش يافت ( .)P<0/001همچنين در موشهای دريافتکننده اتانول

*تفاوت بهطور معنيداری با گروه دريافتکننده الکل (.)P<0/05
**تفاوت بهطور معنيداری در مقايسه با گروه کنترل (.)P<0/01

تجويز آبستاتين نکروز نوروني ناشي از الکل را در هيپوکامپ تضعيف
ميکند.
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تحت درمان با ابستاتين  ،5درصد سلولهای  TUNELمثبت در مقايسه
با گروه اتانول کاهش يافت (.)P<0/001
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دوپامين ،سروتونين ،کوله سيستو کنين ،گابا ،گلوتامات ،در بروز رفتار
ترس دخيل هستند .در اين مطالعه بهمنظور بررسي رفتارهای شبه
اضطرابي و ديگر پارامترهای مرتبن با آن ،موشها در دستگاه Elevated
 Plus Mazeمورد سنجش قرار ميگرفتند .يکي از معتبرترين آزمون
های سنجش ميزان اضطراب در جوندگان ،آزمون ماز صليبي مرتف است
که بر اساس مدت زمان باقيماندن حيوان در يک محين تاريک و قابل
اطمينان ميتوان سطح اضطراب را اندازهگيری نمود ( .)18همچنين،
بهمنظور سنجش و مقايسه رفتارهای جستجوگری و ميزان فعاليت
حرکتي ،ميتوان از آزمون محفظه باز استفاده کرد .شاخصهای سنجش
اضطراب مانند ميزان دف حيوان ،رفتارهای جستجوگری مانند حرکت در
اطراف و مرکز ماز و مدت زمان تحرک و بيحرکتي حيوان طي اين
آزمون ارزيابي ميگردد ( .)19ارزيابي پاسخهای شبيه اضطراب با استفاده
از  EPMنشان داد که مدت زمان ماندن در بازوی باز و تعداد ورود به
بازوی باز در گروه تيمار با آبستاتين بهطور معنيداری کوتاهتر از گروه
دريافتکننده الکل بود .برای درک بهتر اين الگو ،فعاليت در مناطق باز
نسبت به فعاليت کل برای هر موضوع ارزيابي شدند .نزديک به  %50از
موشهای گروه دريافتکننده الکل تمايل به حضور بيشتر در بازوهای
باز را نشان دادند ،که اين يافته با مطالعات قبلي مطابقت دارد ( 20و .)21
همچنين تعداد  )SAP(Stretched attend postureو تعداد دف
مدفوع در گروه دريافتکننده الکل بهصورت معنيداری بيشتر از گروه
کنترل بود .در حالي که فعاليت حرکتي کل ثبت شده در بين دو گروه
اختالف معنيداری نداشت.
در نتايج اين مطالعه مشاهده شد که گروه وابسته به الکل با جستجوی
بيشتر در داخل بازوی باز ماز اثرات شبه اضطرابي را نشان دادند .تعداد
ورود به داخل بازوی باز ماز نشانه فعاليت عمومي حيوان ميباشد (.)22
هرچند در اين مطالعه اختالف معنيداری بين دو گروه در فعاليت حرکتي
حيوانات مشاهده نشد .به عبارتي ديگرالکل بيحرکتي ()Immobility
را در موشهای صحرايي وابسته کاهش داد .تعداد Stretched attend
 )SAP(postureممکن است به رفتار تصميمگيری برگردد ( 23و .)24
يعني زماني که حيوان تصميم به رفتن به داخل بازوی باز ماز را ميگيرد.
لذا باتوجه به اين که اين تعداد  SAPدر موشهای صحرايي وابسته به
الکل بيشتر است ،نشاندهنده حضور حيوان از جستجوی داخل بازوی
باز ميباشد .به عبارتي ديگر اين يافته نيز به اثرات اضطرابزايي الکل
برميگردد .همچنين الزم به ذکر است که در مورد استفاده بسياری از
تستهای استاندارد برای اضطراب  EPMاختالف نظر وجود دارد و
بنابراين هر نتيجهگيری در مورد تغيير در اضطراب بهعنوان يک نتيجه
از يافتههای فعلي نياز به مطالعات بيشتری دارد.
بنابراين دو نکته مهم در اين يافتهها به چشم ميخورد .اول اين که در
مقايسه با گروه کنترل ،موشهای صحرايي وابسته به الکل سري تر رفتار

نمودار  -5اثرات تجويز آبستاتين بر ميزان سلولهای اپوپتوزيس
*تفاوت بهطور معنيداری با گروه دريافتکننده الکل (.)P<0/05
* * تفاوت بهطور معنيداری در مقايسه با گروه دريافتکننده الکل (.)P<0/01
***تفاوت بهطور معنيداری در مقايسه با گروه کنترل (.)P<0/001

شکل  -2اثرات آبستاتين بر مرگ سلولی آپوپتوزيس ناشی از دريافت الکل در
ناحيه هيپوکامپ  CA1موش صحرايی با استفاده از رنگآميزی TUNEL
آبستاتين بهطور قابل توجهي کاهش مرگ سلولي ناشي از دريافت آبستاتين در ناحيه CA1
(بزرگنمايي )400ميشود.

بحث
نتايج اين مطالعه نشان داد که تجويز ابستاتين باعث کاهش اضطراب
از طريق کاهش مرگ سلولي در مدل سندرم جنين الکلي ميشود.
ترس ازجمله اختالالتي است که با شدتهای متفاوتي ميتواند موجب
بروز مشکالتي در زندگي فردی و اجتماعي انسان گردد .ترس از مواجهه
با ديگران و عدم اعتماد به نفس در برخوردها و تعامل اجتماعي موجب
کارآيي کمتر و کاهش بازده فکری و عملي افراد ميگردد ،چه بسا افراد
زيادی که بهدليل احساس عدم امنيت و ترس از صحبت کردن و گفتگو
با ديگران پرهيز مينمايند ( .)15-17ميانجيهای عصبي مختلفي ازجمله
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شايان ذکر است که يکي از محدوديتهای استفاده از دستگاه پالس
ميز بهعنوان يک معيار رفتار شبيه اضطراب اين است که اضطراب را
بهصورت تجربي اندازهگيری ميکند ( .)33تحقيقات انجام شده قبلي بر
روی اثرات الکل بر اظطراب در حيوانات بالغ بارها و بارها افزايش قابل
مالحظهای از اظطراب را نشان دادند ( .)34با اين حال ،برخي مطالعات
بهدليل مشاهده نشدن اظطراب ( )31يا مشاهده اثر رفتاری بسيار خفيف
( ،)35با اين گزارشها مغايرت دارند .،بهطور کلي ،بهنظر ميرسد در
استفاده طوالني مدت از الکل عدم اطمينان وجود دارد (.)32
الکل يک اثر محرک با خواص عصبي مختلفي است .بسياری از
مکانيزمهای پيچيدهای که به دنبال مصرف الکل رخ ميدهد ،به وضوح
درک نميشوند .با اين حال ،استرس اکسيداتيو ،التهاب ،کاهش کلسيم،
تغيير در عملکرد گيرندههای ان-متيل -د آسپارتات  ،NMDAفعالسازی
ميکروگليا ،هيپرترمي و القای نکروز بهعنوان مکانيسمهای مربوط
نوروتوکسيسيتي ناشي از الکل تعريف شده است ( .)11اثرات عصبي پس
از مصرف الکل از طريق سه مکانيسم ايجاد ميشود :انتشار دوپامين و
اکسيداسيون آنزيمي ،اکسيداسيون دوپامين و اختالل در ميتوکندری
ميباشد (.)21
مطالعات ما حاکي از آن است که اتانول با کمبود مواد مغذی و تأثيرات
ديگر ميتواند توليد  ROSرا افزايش دهد که با کاهش سطوح دفاع
آنتياکسيداني ،عدمتعادل اکسايش کاهش و آسيب اکسايشي به ليپيدها،
پروت ينها و  DNAجفت ميشوند .اين فشار اکسايشي ميتواند بهطور
جزيي در اثرات نورودژنراسيون مشاهده شده در  FASDسهيم باشد.
آبستاتين در سال  2005کشف گرديد .اين هورمون پپتيدی حاوی 23
آمينو اسيد ميباشد در ابتدا از معده موشها استخراج شد اما مشخص
گرديد در دوازدهه ،مخاط معده ،روده بزرگ ،طحال ،پانکراس ،شير مادر،
غدههای پستاني ،پالسما ،بزاق و بيضه نيز وجود دارد .بهنظر ميرسد
آبستاتين باعث کاهش سلولهای نکروز شده ،کاهش توليد راديکالهای
آزاد و نورونزايي در هيپوکامپ شده است که ميتواند به ترميم بافت
عصبي پس  FASDکمک کنند و عوارض ناشي از آن را کاهش دهند.
هيپوکامپ و مخچه در حال رشد نسبت به نوروپاتولوژی الکل ،آسيبپذير
هستند .همانطور که در مطالعات انساني ( )4و در مدلهای جونده آشکار
شدند ( 7و  .)10سلولهای پرکنژ ،آسيبپذيرترين نورونها در مخچه در
حال رشد هستند ( .)18بهطور مثال ،در موش صحرايي ،تماس با دوز
واحدی از اتانول در روز  4بارداری ،باعث افزايش سلولهای نکروزشده
در نورونهای پرکنژ ميشود ( .)3آسيبپذيری قابل توجه مخچه نابالغ
نسبت به بيماریزايي الکل زماني روی ميدهد که تماس با الکل با دوره
بحراني رشد نورون پورکنژ مقارن ميشود ( .)17اين دوره در سهماهه
سوم بارداری انسان قرار دارد که دو هفته اول بعد از تولد را درجوندگان
دربرميگيرد .اتانول دو تأثير عمده در تکوين جنين دارد :تغيير در روند

شبه اضطرابي را در شراين پراسترس (مثل بازوی باز ماز به عالوهای
شکل مرتف ) بروز ميدهند و دوم اين که تغييری در فعاليت حرکتي
موشهای صحرايي گروه کنترل مشاهده نشد و رفتار جستجوگری در
محين جديد را کاهش داد .
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که تجويز آبستاتين اثرات مثبت
و بهتری از خود نشان ميدهد و ميتواند در بهبود اضطراب و رفتارهای
اکتشافي نقش داشته باشد .هرچند ،باتوجه به اينکه همچنان مکانيسم
تأثير آبستاتين با ابهاماتي روبه رو است ،بررسيهای بيشتر در مورد
مکانيسم تأثير آن بر اختاالت اضطرابي الزم به نظر ميرسد.
اين مطالعه نشان داد که استعداد بروز اثرات شبه اضطرابي در شراين
پراسترس در موشهای صحرايي وابسته به الکل ممکن است سري تر
رخ دهد ،بدون اين که بر فعاليت حرکتي آنها تأثيری داشته باشد .همانند
مطالعات گذشته تجويز الکل به روش گاواژ در موشهای صحرايي نر
موجب ترس و اظطراب گرديد .مراکز اصلي که احساسات را مديريت
ميکنند و تحت تأثير الکل قرار ميگيرند ،هيپوکامپ و medial
 prefrontal cortexهستند .نشان داده شده است که رفتارهای جستجو
برای الکل و برگشت به سو مصرف الکل توسن اين مراکز ميانجيگری
ميشوند ( .)25در مطالعه ديگری ،قرار گرفتن در معرض الکل قبل و بعد
از تولد ،در موشها ،تعداد نورونهای هرمي در  CA1تقريباً  %20کاهش
داد ( .)26مطالعات مختلفي برای شناسايي مناطق مغزی درگير در
اضطراب انجام شده است .بهطور کلي ،اين يافتهها دخالت قشر
اکسيپيتال کنج فوزيفرم ،تاالموس و قشر پره فرونتال مياني ()mPFc
را نشان دادهاند .عالوه بر اين ،مناطقي مانند جسم مخطن آميگدال
اينسوالو قشر سينگوليت قدامي پشتيدارای ناهنجاریهای ساختاری و
فعاليت بيش از حد در اختاالت اضطرابي هستند .همچنين يکي ديگر از
مناطق درگير در اختاالت اضطرابي ،هيپوکامپ است ( 27و .)28
در يک مطالعه با استفاده از موش  ،Sprague-Dawleyقرار گرفتن
در معرض الکل در دوران بارداری فقن مشاهده استرس خفيف بود اما
فقن در  PAEمشاهده نگرديد ( .)29در مطالعهای ديگر عالوه بر اين،
قرار گرفتن در معرض اتانول در طول سهماهه سوم بارداری در انسان
باعث اظطراب و ترس بيشتر در دوران نوجواني گشت که اين اثرات در
موشهای  Sprague-Dawleyبا سطح باالی الکل با استفاده از دستگاه
پالس ميز نيز مشاهده گرديد ( )30اما نه قرار گرفتن در معرض طوالني
مدت و متوسن الکل ( .)31اين يافتهها حاکي از کارآيي  EPMبهعنوان
معيار رفتار اضطراب در مدلهای الکلي بسيار پيچيده ميباشد .در
مطالعات ما اين اضطراب ناشي از مصرف الکل در موشهای نر بود که
خود را به شکلي وابسته نشان داد .به هر حال مطالعات بسياری برای
شناسايي مکانيسمهای عصبي مرتبن ،در طي دوره بارداری ضروری
هستند (.)32
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Abstract:
Introduction: Among the numerous consequences of prenatal alcohol exposure (PAE) is an increase in anxiety-like behavior that
can prove debilitating to daily functioning. Clinical and experimental evidence has shown postnatal alcohol exposure causes
inflammation in the hippocampus and reduced neurogenesis among other brain regions. This can occur during early growth due
to the low levels of antioxidants in the brain can be harmful and dangerous. Obstatin is a newly discovered peptide with antiinflammatory, antioxidant activity, in various animal models.
Methods: Through intragastric intubation, ethanol (5.27 g/kg/day) was administered in male Wistar rat pups on postnatal days 210 (third trimester in humans). The animals received obestatin (1 and 5 µg/kg, S.C.) on postnatal days 2-10. Thirty-six days after
birth, the anexity test was performed using elevated plus maze test, and then. The level of necrotic and apoptosis cells death was
determined via nissl and TUNEL staining after the behavioral test.
Results: Obestatin significantly improved anxiety behavioral deficits (P<0.01), and obestatin treatment could significantly and
decreased nissl and tunnel positive cells in the hippocampus of ethanol-exposed rat pups (P<0.01).
Conclusion: The result of this study shows that abstatin had a protective effect on neurodegenerative, alcohol-related behaviors,
although further research is needed in the future.
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