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تناولت العديد من الدراسات تأثير هرمونات الجاليكورتيكود على منطقة الحصين في المخ  ،وتبين أن التعرض لجرعات عالية
من هرمونات الجاليكورتيكود لمدة زمنية طويلة يؤدي إلى موت الخاليا العصبية الهرمية  .كما تبين أن االستصصا الثنائي للغدة
الكظرية يضر الخاليا العصبية في الحصين  .ب الرغم من أن آثار استصصا الغدة الكظرية على المدى الطويل قد تمت دراستها
على نطاق واسع  ،إال أن عددا قليال من الدراسات تناولت آثار استصصا الغدة الكظرية على المدى القصير  .باإلضافة إلى ذالك
 ،إن الهدف من هذه الدراسة هو البحث عن آثار االستصصا الثنائي للغدة الكظرية على المدى القصير على مستويات السيتوكينات
المحفزة لاللتهاب مثل سيتوكينات ( IL-1βو  IL-6و  ، )TNF-αومستويات عوامل النمو  .كما تركز الدراسة على استجابة
الخاليا غير العصبية ( )Microglia & Astrocytesلموت الخاليا العصبية  ،و تأثير عملية اإلجهاد التأكسدي مثل الجلوتاثيون
( )GSHونشاط إنزيم الكاتاليز ( )CATوالملونديالديهايد ( . )MDAوتتابع الدراسة هذه التأثيرات في منطقة الحصين من مخ
ذكور الجرذان من نوع ويستار ( )Wistarعلى فترات زمنية مختلفة وهي ( 0.5و  2و  4و  12ساعة و  1و  3و  7و  14يوما)
بعد االستصصا الثنائي للغدة الكظرية .وقد أظهرت نتائج الدراسة ارتفاعا كبيرا في مستويات السيتوكينات المحفزة لاللتهاب؛ حيث
لوحظ ارتفاع مستوى  IL-1βبعد  4ساعات وخال بعد  1و  3و  7أيام من االستصصا الثنائي ،في حين أن مستوى  IL-6تزايد
بشكل ملحوظ بعد  2و  4ساعات وخال  1و  3أيام في الجرذان التي استصصلت منها الغدد الكظرية ( )ADXمقارنة بالجرذان
التي أجريت لها العملية دون أن يتم االستصصا ( . )Shamوبعد  7أيام لوحظ أن هذا االرتفاع في مستويات  IL-1βو IL-6يعود
إلى مستويات مجموعات ( )Shamمن الجرذان  .أما مستويات سيتوكين  TNF-αفقد ارتفعت بشكل كبير بعد  2و  4و  12ساعة
وكذلك بعد  14يوما من الجراحة المطبقة على جرذان مجموعات ( )ADXمقارنة بجرذان مجموعات ( . )Shamوقد لوحظ
انخفاض كبير في مستويات بروتين  IGF-1ابتداء من  12ساعة بعد االستصصا ( )ADXواستمر ثابتا بعد  1و  3و  7و 14
يوما من الجراحة مقارنة بجرذان مجموعات ( . )Shamأما مستويات بروتين ( )βNGFفقد انخفضت بشكل ملحوظ في
مجموعات ( )ADXمقارنة بمجموعات ( )Shamبعد  14يوما فقط من الجراحة.
وقد أظهرت الدراسة ارتفاع تدريجي في موت الخاليا العصبية في الشفرة الظهرية للتلفيف المسنن ( )dentate gyrusمن
الحصين بعد  3أيام ولغاية  14يوما من استصصا الغدة الكظرية  .وقد لوحظ زيادة مبكرة في نشاط الخاليا الدبقية الصغيرة
( )Microgliaفي اليوم الثالث بعد الجراحة  ،في حين لوحظ ازدياد نشاط الخاليا النجمية ( )Astrocytesفي الحصين بعد 7
أيام من االستصصا ( . )ADXأما بعد  14يوما من الجراحة فقد ازداد نشاط الخاليا غير العصبية الدبقية الصغيرة ()Microglia
والنجمية ( )Astrocytesليشمل جميع أنحاء التلفيف المسنن ( )dentate gyrusمن الحصين في مجموعات ( )ADXمقارنة
بمجموعات (.)Sham

وقد زاد نشاط إنزيم الكاتاليز ( )CATالمضاد لألكسدة بعد  3و  7و  14يوما من الجراحة في محاولة لحماية الخاليا العصبية من
اإلجهاد التأكسدي الذي ظهر بوضوح في مجموعات ( )ADXمقارنة بمجموعات ( )Shamبسبب االنخفاض الكبير في مستويات
الجلوتاثيون ( ، )GSHوكذلك ارتفاع مستويات الملونديالديهايد ( ) MDAالدالة على اختال الغشاء البالزمي للخاليا بعد  7و
 14يوما من الجراحة  .بنا ًء على ما سبق  ،فقد أظهرت الدراسة أن االستصصا الثنائي للغدة الكظرية على المدى القصير يؤدي
إلى ارتفاع مبكر في مستويات السيتوكينات المحفزة لاللتهاب  ،وانخفاض في عوامل النمو متبوعا بموت الخاليا العصبية وزيادة
نشاط الخاليا غير العصبية إضافة إلى زيادة اإلجهاد التأكسدي في منطقة الحصين  .وبناء على هذه النتائج يمكن أن نستنبط أن
حدوث االلتهاب في وقت مبكر وفقدان عوامل النمو يسهم في بدء سلسلة من العمليات البيولوجية المسؤولة عن موت الخاليا
العصبية في الحصين في هذا النموذج الحيواني التجريبي لموت الخاليا العصبية  .ومن ثم يمكن التكهن بأنه في العديد من أمراض
موت الخاليا العصبية مثل مرض الزهايمر؛ قد تؤدي الزيادة المزمنة في هرمونات الغدة الكظرية  -مع  /أو انخفاض مستقبالتها
 إلى نشوء آليات التهابية وفقدان عوامل النمو مثل  IGF-1مما ينتج عنه موت الخاليا العصبية في الحصين.كلمات البحث الرئيسية :جاليكورتيكود  ،استصصا الغدة الكظرية  ،اإلجهاد التأكسدي  ،عوامل النمو  ،السيتوكينات المحفزة
لاللتهاب  ،الخاليا الدبقية الصغيرة  ،الخاليا النجمية  ،موت الخاليا العصبية  ،الحصين .

