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چکيده
اتانول داراي اثرات سرکوبکننده پاسخهاي التهابي و سیستم ایمني بوده و آثار مخرب آن در نواحي مختلف بدن مورد بررسي واقع شده
است .اما از اثرات اتانول بر ساختار تاندون اطالعات مفیدي وجود ندارد .هدف از این مطالعه بررسي اثرات بافتشناسي اتانول بر ساختار
تاندون آسیب دیده در موش صحرایي ميباشد .تعداد بیست سر موش صحرایي به طور تصادفي انتخاب و به دو گروه اتانول و کنترل
تقسیم شدند .میزان اتانول که بصورت ترکیب با گلوکز در آب آشامیدني موشهاي صحرایي قرار داشت به تدریج افزایش یافته و توسط
موشهاي صحرایي مورد مصرف واقع ميشد .پس از گذشت یك هفته از مصرف ،در تاندون آشیل هر کدام از موشهاي صحرایي در
محل اتصال به استخوان پاشنهي پا آسیب القا گردید .در هفته چهارم تمامي موش هاي صحرایي معدوم شدند و از تاندون آسیب دیده
آنها نمونهگیري انجام شد و مورد ارزیابي بافتشناسي قرار گرفت .القاي اتانول سبب افزایش تینوسیتهایي با مورفولوژي غیرطبیعي ،در
هم ریختگي و نامنظم شدن الیاف کالژن با گرایش به سمت افزایش تعداد تینوسیتها و نورگزایي سه هفته پس از آسیب تاندون ،گردید.
تاندون در گروه اتانول نسبت به گروه شاهد هیچ گونه التیامي نداشت و بهبودي در آن دیده نشد .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که
اتانول روند التیام تاندون را به تأخیر انداخته و سبب شكلگیري مجدد آن بطور غیرطبیعي و با تأخیر زیاد ميگردد.
كلمات كليدی :بافت شناسي ،تاندون ،موش صحرایي ،اتانول ،تینوسیت

مقدمه
همه ساله موارد بستري شده در اورژانس بیمارستانها

خطر ابتال به شكستگي افزایش یافته و همچنین روند

بدلیل مصرف الكل رو به افزایش است [ .]14 ،49مصرف

بهبود شكستگيها در مصرف الكل به تأخیر ميافتد [.]1

مداوم الكل باعث افزایش مرگ و میر مرتبط با آسیب-

استفاده از الكل ميتواند سبب القاي تغییرات پاتولوژیك

دیدگي در حوادث و سوانح ،سوختگي و غیره ميباشد

در عضالت اسكلتي گردد .میوپاتي عضالت اسكلتي اغلب

[ .]11،42تاثیرات اتانول به طور گستردهاي در سالهاي

در مصرف مداوم الكل مشاهده شده که منجر به ضعف

اخیر مورد بررسي قرار گرفته است .از عوارض آن در

عضالني و آتروفي آن ميگردد .پاتوژنز آن ممكن است

درجه اول ميتوان به اثر سرکوبکننده پاسخهاي طبیعي

ناشي از تاثیر الكل بر افزایش آپوپتوز سلولهاي عضالت

التهاب و سیستم ایمني افراد اشاره نمود [ .]19القاي اتانول

اسكلتي باشد [ .]9مسمومیت حاد الكل نشان داده است

در بیماريهاي استخوان داراي یك تظاهرات عضالني

که به صورت انتخابي سبب مختل شدن فاکتور رشد شبه

اسكلتي است که بر روي تشكیل استخوان و جذب مجدد

انسولین  IGF-1در پیامرساني به عضالت اسكلتي مي-

آن اثر ميگذارد .مصرف مداوم الكل سبب پوکي استخوان

گردد .این حالت ممكن است مكانیسمي باشد که در آن

و افزایش احتمال ابتال به استئوپروز ميگردد .عالوه بر این

الكل به طور مستقیم سبب اختالل در روند ترجمه
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 mRNAو سنتز پروتئین در عضله اسكلتي ميگردد

شد .این پروتكل مورد استفاده از مدل تجربي بررسي

[ .]44فاکتور رشد شبه انسولین  IGF-1نقش حیاتي در

اثرات اتانول بر شكستگي القا شده در استخوان درشت ني

سنتز پروتئینهاي سلول و تكثیر و تزاید سلولي دارد.

اقتباس گردید [ .]41در روز هشتم ،تمامي موشهاي

نشان داده شده است که  IGF-1در طول فاز التهابي به

صحرایي با تزریق داخل صفاقي  11میليگرم/کیلوگرم

تكثیر و مهاجرت سلولهاي فیبروبالست کمك کرده و

کتامین و  41میليگرم/کیلوگرم زایالزین بیهوش شدند.

تولید کالژن را افزایش ميدهد [ .]41یك گزارش موردي

سپس یك پارگي جزئي در ناحیه تاندون آشیل توسط قرار

از پارگي تاندونهاي متعدد در ارتباط با مصرف مداوم

دادن سوزن شماره  41در ناحیه یك سانتيمتر باالیي محل

الكل و تغییرات میوپاتي در عضالت اسكلتي بیان شده

اتصال تاندون به استخوان پاشنهي پا در همه موشهاي

است [ .]4ترمیم تاندون همانند مراحل بهبود زخم ،از

صحرایي ایجاد شد [ .]40 ،1در روز  14بعد از عمل

جمله تشكیل عروق جدید ،شكلگیري و تكثیر

جراحي تمامي موشهاي صحرایي با یك دوز باالي

فیبروبالستها و سنتز کالژن ميباشد [ .]41همچنین نشان

تیوپنتال کشته شدند .سپس از محل القاي آسیب در

داده شده است که اتانول سبب به تأخیر انداختن تشكیل

تاندون ،نمونهگیري به عمل آمد و براي تهیه مقاطع بافت

بافت پوششي و نورگزایي ،کاهش تكثیر فیبروبالستها و

شناسي آماده شد .در ابتدا به منظور ثبوت بافت نمونهها

کاهش میزان کالژن در طي روند التیام زخم ميگردد

در محلول فرمالین  %41قرار داده شدند .در نهایت

[ .]12،44مطالعه زیادي بر روي اثرات مصرف اتانول در

تاندونها پس از انجام مراحل معمول جهت تهیه مقاطع

روند التیام تاندون وجود ندارد.

بافتشناسي ،بوسیله پارافین قالبگیري شده و برشهایي

هدف از این مطالعه بررسي بافتشناسي اثر مصرف اتانول

با ضخامت  5میكرون توسط میكروتوم چرخشي از ناحیه

بر ساختار تاندون در مدل تاندون آسیبدیده موش

آسیبدیدهي آنها تهیه گردید و سپس با هماتوکسیلین-

صحرایي ميباشد ،با این فرضیه که اتانول یك اثر منفي

ائوزین ( )H&Eو آلسینبلو رنگآمیزي شدند .در مقاطع

قابل مشاهده در روند التیام تاندون دارد.

بافتشناسي شاخصهاي مورفولوژي و تكثیر و تزاید
سلولهاي تینوسیت (فیبروبالستهاي تاندوني) ،ویژگي-

مواد و روش كار

هاي دستجات کالژن ،نورگزایي و وجود یا عدم وجود

تعداد بیست سر موش صحرایي ماده بالغ از نژاد ویستار با

ماده بنیادین مورد بررسي قرار گرفت [.]2

وزن تقریبي  111گرم انتخاب و به طور تصادفي به دو
گروه اتانول و شاهد تقسیم شدند .وزن موشهاي

نتايج

صحرایي (وزن اولیه ،وزن در هفته اول و وزن در هفته

وزن موشهاي صحرایي بطور خالصه در جدول  4آمده

چهارم) به دست آمد .محلولي از اتانول و گلوکز با آب

است .وزن اولیه و افزایش وزن در اولین و چهارمین هفته

تهیه گردید و به گروه اتانول داده ميشد .اتانول اولیه با

بین دو گروه اختالف معنيداري نداشت (.)P> 0.05

غلظت  111( %5گرم گلوکز در  041میليلیتر آب) بود.

گروهها از نظر مورفولوژي سلولهاي تینوسیت ،تكثیر و

این غلظت به تدریج به  %41افزایش یافت و در نهایت به

تزاید سلولهاي تینوسیت ،ویژگيهاي دستجات کالژن،

 %45در روز هشتم رسید .پس از آن به مدت  14روز و تا

نورگایي و رنگ ماده بنیادین مورد بررسي قرار گرفتند.

پایان زمان مطالعه ادامه یافت .این دوز اتانول سمي نیست

در ناحیه القاي آسیب ،سلولهاي تینوسیت گروه اتانول

و منجر به رسیدن سطح اتاتول در سرم به  %1/4ميگردد

داراي هستههاي بیضي و یا گرد در مقایسه با گروه شاهد

[ .]41 ،0میزان معادل گلوکز به گروه شاهد نیز داده مي-

بودند (شكل .)4سیتوپالسم اکثر سلولهاي تینوسیت در
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گروه اتانول قابل شناسایي نبود و هست سلول گرد یا

در روش رنگآمیزي آلسین بلو غلظت بیشتري از رنگ به

بیضي شكل بود .دستجات کالژن حالت بينظم و جدا از

ویژه در اطراف سلولهاي شبه کندروسیت در گروه اتانول

هم داشتند .مرز بین دستجات کالژن کامال مشهود بود.

نسبت به گروه شاهد مشاهده گردید (شكل .)1در گروه

هیچ تفاوتي در میزان رنگآمیزي دستجات کالژن در این

شاهد دستجات کالژن به موازات یكدیگر سازماندهي

دو گروه مشاهده نشد .برخي از سلولهاي تینوسیت گروه

شده بود و هسته سلولهاي تینوسیت دوکي شكل و دراز

اتانول متاپالزي غضروفي را نشان داده و نورگزایي

بودند و نورگ زایي نیز مشاهده نشد (شكل.)2

بیشتري در آنها نسبت به گروه کنترل دیده شد .همچنین
جدول 4ـ وزن بدست آمده از موشهاي صحرایي گروه کنترل و اتانول
وزن

گروه شاهد

گروه اتانول

P

وزن اولیه

141 ± 15/9

140/2 ± 15/9

1/11

وزن هفته اول

111/9 ± 11/0

110/5 ± 15/1

1/04

وزن هفته چهارم

195/1 ± 11/1

129/2 ± 11

1/11

شكل 4ـ نماي میكروسكوپیك تاندون موش صحرایي گروه اتانول .در ناحیه القاي آسیب ،سلولهاي تینوسیت داراي هستههاي بیضي و یا
گرد بوده و دستجات کالژن نامنظم است (هماتوکسیلین و ائوزین × )911
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شكل 1ـ نماي میكروسكوپیك تاندون موش صحرایي گروه اتانول .غلظت بیشتري از ماتریكس به ویژه در اطراف سلولها قابل رویت
مي باشد .نوك پیكان سلولهاي شبه کندروسیت را نشان مي دهد (آلسین بلو × )111

شكل 2ـ نماي میكروسكوپیك تاندون موش صحرایي گروه شاهد .دستجات کالژن به صورت منظم سازماندهي شده و هسته سلولهاي
تینوسیت دوکيشكل است .نورگزایي دیده نمي شود (هماتوکسیلین و ائوزین × )411
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بحث
اتانول اثرات مخرب متعددي بر روي سیستمهاي مختلف

صحرایي که در معرض اتانول حاد قرار گرفتند ،روند

بدن از جمله اثر سرکوبکنندگي سیستم ایمني و کاهش

تشكیل مجدد اپیتلیوم به تاخیر افتاد و سنتز کالژن مهار

پاسخهاي التهاب دارد .اتانول جذب سلولهاي التهابي

گردید و همچنین سلولهاي فیبروبالست و میزان نورگ

فعالیت سلولهاي آندوتلیال را مهار ميکند [.]19 ،45

زایي کاهش یافت [ .]44در این مطالعه ،یافتههاي اصلي

همچنین اثرات اتانول بر روند بهبود استخوان نیز مورد

بافتشناسي شامل افزایش در تعداد سلولهاي تینوسیت با

بررسي قرار گرفته و مشاهده شده که اتانول سبب

هسته بیضي و یا گرد بود که این نتایج با سلولهاي

سرکوب فعالیتهاي سلولهاي استئوبالست (استخوان

تینوسیت دوکيشكل با نسبت کم هسته به سیتوپالسم در

ساز) ميگردد و باعث ميشود که تشكیل استخوان و

تاندون طبیعي مغایرت دارد [.]11

بازجذب استخوان کاهش یابد [ .]1ترمیم تاندون در سه

از دیگر یافتههاي مهم این مطالعه حضور سلولهایي مانند

مرحله مشترك با هم رخ ميدهد .در طي مرحله اول که

سلولهاي غضروفي بود که با رنگآمیزي آلسین بلو

فاز التهابي ميباشد مونوسیتها و ماکروفاژها سلولهاي

افزایش رنگ نشان ميدادند .مطالعات قبلي نشان داده که

غالب ناحیه بوده و بافت آسیبدیده و مرده را حذف مي-

اتانول اثر تحریكي بر تمایز سلولهاي غضروفي از سلول-

کنند .مواد شیمیایي جاذب و وازواکتیو رها شده و تكثیر و

هاي مزانشیمي را تسریع کرده و افزایش رنگ در روش

تزاید فیبروبالستها را تحریك و سلولهاي التهابي را در

رنگآمیزي آلسین بلو به دلیل تجمع ماتریكس ،و رسوب

محیط جذب ميکنند .در مرحله دوم که مرحله تكثیر و

گلیكوزآمینوگلیكان سولفاته ميباشد .هر چند که مكانیسم

تزاید سلولي ميباشد  90ساعت پس از آسیب شروع مي-

مولكولي که سبب ایجاد این تغییرات ميگردد هنوز

شود و حدود  1هفته طول ميکشد .تشكیل عروق خوني

شناخته نشده است [.]4 ،1

جدید ،تكثیر و تزاید فیبروبالستها ،سنتز کالژن و

این مطالعه همچنین نشان داد که در گروه اتانول در

تشكیل ماتریكس در این مرحله رخ ميدهد .مرحله سوم

مقایسه با گروه کنترل تمایل براي نورگزایي و افزایش

که در آن بازسازي اتفاق ميافتد با مرحله تكثیر و تزاید

تعداد سلولهاي تینوسیت افزایش ميیابد و این بر خالف

سلولي اشتراك داشته و براي مدتي ادامه ميیابد ،که در

اثر مهاري اتانول در رگزایي ميباشد .علت افزایش آن

طي این زمان دستجات کالژن سازماندهي و منظم شده و

است که التیام تاندون در گروه اتانول در هفته سوم پس از

ترمیم بافتي و سلولي اتفاق ميافتد [.]11،41

جراحي ،هنوز در مرحله تكثیر و تزاید سلولي بود .بدین

مطالعه انجام گرفته در شرایط آزمایشگاهي نشان داده که

ترتیب در گروه شاهد مرحله بازسازي همزمان با کاهش

اتانول براي سلولهاي فیبروبالست اثرات سیتوتوکسیك

تولید سلول و تشكیل عروق شروع ميگردد در حالیكه در

دارد ،و سبب مهار تكثیر فیبروبالست و سنتز کالژن مي-

گروه اتانول دچار تاخیر در روند بازسازي مجدد هست.

گردد [ .]12گزارش شده است که اتانول در مدل التیام

این منطق توسط مطالعات قبلي صورت گرفته نیز تصدیق

زخم جلدي در موش صحرایي باعث اختالل در پاسخ

ميگردد ،بطوریكه در آن مطالعات بیان ميشود که اتانول

التهابي اولیه و فعالیت نوتروفیلها ميگردد [ .]5همچنین

حساسیت و پاسخ سلولهاي اندوتلیال را به تشكیل عروق

در مطالعه دیگري در مدل التیام زخم جلدي در موشهاي
33
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