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 الملخص
  

ية تبين أن التعرض لجرعات عالوفي المخ ،  الحصينمنطقة على  جاليكورتيكودالهرمونات  تأثيرالعديد من الدراسات  تناولت

لغدة نائي لالث ستصصا االأن  تبينكما طويلة يؤدي إلى موت الخاليا العصبية الهرمية .  زمنية لمدة جاليكورتيكودالهرمونات من 

 هاستادر تمت الرغم من أن آثار استصصا  الغدة الكظرية على المدى الطويل قدب.  الحصينفي   الكظرية يضر الخاليا العصبية

ذالك  باإلضافة إلى . آثار استصصا  الغدة الكظرية على المدى القصير الدراسات تناولتمن  قليال اعدد ، إال أن على نطاق واسع

لغدة الكظرية على المدى القصير على مستويات السيتوكينات لثنائي لاستصصا  االآثار  عن ، إن الهدف من هذه الدراسة هو البحث

استجابة . كما تركز الدراسة على  ومستويات عوامل النمو ، (TNF-α وIL-6 و IL-1β اب مثل سيتوكينات )لاللته المحفزة

ون جلوتاثيمثل الاإلجهاد التأكسدي  ، و تأثير عملية لموت الخاليا العصبية( Microglia & Astrocytesغير العصبية )الخاليا 

(GSH) يالكاتال ونشاط إنزيم( زCAT( والملونديالديهايد )MDA ) وتتابع الدراسة هذه التأثيرات في منطقة الحصين من مخ .

 يوما( 14و  7و  3و  1 و ساعة 12و  4و  2و  0.5) على فترات زمنية مختلفة وهي( Wistarذكور الجرذان من نوع ويستار )

حيث  لاللتهاب؛حفزة المالسيتوكينات مستويات في  اكبير اارتفاع الدراسة أظهرت نتائجوقد  الكظرية.د االستصصا  الثنائي للغدة بع

 تزايد IL-6 أن مستوى في حين الثنائي،من االستصصا   أيام 7و  3و  1خال  بعد ساعات و 4 بعد   IL-1βلوحظ ارتفاع مستوى

بالجرذان مقارنة   (ADXالجرذان التي استصصلت منها الغدد الكظرية )أيام في  3و  1 خال وساعات  4و  2 بعدبشكل ملحوظ 

يعود IL-6 و IL-1β في مستوياترتفاع لوحظ أن هذا اال أيام 7بعد و. ( Shamالتي أجريت لها العملية دون أن يتم االستصصا  )

ساعة  12و  4و  2 بعدبشكل كبير  فقد ارتفعت  TNF-αسيتوكين مستويات أما. ( من الجرذان Shamمجموعات ) إلى مستويات

وقد لوحظ  ( .Shamبجرذان مجموعات )مقارنة ( ADXجرذان مجموعات ) المطبقة على من الجراحة يوما 14 وكذلك بعد

 14و  7و  3و  1 بعدثابتا  ( واستمرADXاالستصصا  ) ساعة بعد 12ابتداء من  IGF-1بروتين  انخفاض كبير في مستويات

بشكل ملحوظ في فقد انخفضت   (βNGF( . أما مستويات بروتين )Shamبجرذان مجموعات )الجراحة مقارنة  منيوما 

 .الجراحة من فقط يوما 14 بعد( Shamبمجموعات )مقارنة  (ADXمجموعات )

من ( dentate gyrus)لفيف المسنن الخاليا العصبية في الشفرة الظهرية للت موت فيوقد أظهرت الدراسة ارتفاع تدريجي 

  الخاليا الدبقية الصغيرة  زيادة مبكرة في نشاط  . وقد لوحظ استصصا  الغدة الكظرية منيوما  14 ولغايةأيام  3بعد  الحصين 

(Microglia )ازدياد، في حين لوحظ بعد الجراحة  في اليوم الثالث ( نشاط الخاليا النجميةAstrocytes)  7 بعدفي الحصين 

( Microglia) الدبقية الصغيرة فقد ازداد نشاط الخاليا غير العصبية  جراحة اليوما من  14بعد أما . ( ADXمن االستصصا  )أيام 

مقارنة  (ADXمجموعات )من الحصين في ( dentate gyrus)جميع أنحاء التلفيف المسنن  ( ليشملAstrocytes)النجمية و

  (.Shamبمجموعات )



 

 

 

 العصبية منفي محاولة لحماية الخاليا من الجراحة يوما  14و  7و  3 بعدالمضاد لألكسدة  (CATنشاط إنزيم الكاتاليز ) زادقد و

مستويات بسبب االنخفاض الكبير في ( Shamبمجموعات )مقارنة  (ADXاإلجهاد التأكسدي الذي ظهر بوضوح في مجموعات )

و  7بعد ( الدالة على اختال  الغشاء البالزمي للخاليا MDA د )لملونديالديهايامستويات  كذلك ارتفاع، و (GSHالجلوتاثيون )

غدة الكظرية على المدى القصير يؤدي الثنائي للستصصا  االأن  الدراسةأظهرت  بناًء على ما سبق ، فقد من الجراحة . يوما 14

ية وزيادة متبوعا بموت الخاليا العصبوانخفاض في عوامل النمو  ، لاللتهابالمحفزة السيتوكينات مستويات مبكر في  ارتفاعإلى 

أن ستنبط أن نهذه النتائج يمكن  وبناء على. في منطقة الحصين  التأكسدينشاط الخاليا غير العصبية إضافة إلى زيادة اإلجهاد 

وجية المسؤولة عن موت الخاليا البيولمن العمليات سلسلة بدء في يسهم االلتهاب في وقت مبكر وفقدان عوامل النمو  حدوث

لعديد من أمراض ا ه فييمكن التكهن بأنمن ثم . وي التجريبي لموت الخاليا العصبية نموذج الحيوانهذا الالحصين في في  العصبية

ا تهالانخفاض مستقبمع / أو  -هرمونات الغدة الكظرية قد تؤدي الزيادة المزمنة في  ؛مثل مرض الزهايمر العصبية موت الخاليا 

 .الحصين مما ينتج عنه موت الخاليا العصبية في IGF-1آليات التهابية وفقدان عوامل النمو مثل نشوء إلى  -

لمحفزة ا، السيتوكينات  ، عوامل النمو ، اإلجهاد التأكسدي ، استصصا  الغدة الكظرية جاليكورتيكود: كلمات البحث الرئيسية

 . ، الحصينموت الخاليا العصبية  ، الخاليا الدبقية الصغيرة ، الخاليا النجمية ،  لاللتهاب

 

 

 

 

 


