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(دریافت مقاله 97/10/17 :پذیرش نهایی)98/8/18 :

چکیده
زخم قرنیه یکی از بیماری های به نسبت شایع چشم است كه در اثر ضربه ،مواد شیمیایی و دخالت برخی عوامل ویروسی ،باكتریایی و
كالمیدیایی ممکن است رخ دهد .این مطالعه به منظور بررسی اثر اسید فولیک بر ترمیم زخم سوختگی قرینه روی  20سررر خرگرروش
سفید نیوزلندی نر بالغ در یک محدوده وزنی و سنی انجام شد .بدین منظور ،بعد از بیهوشی كامل ،زخم قرینه در چشم چپ هر یک از
خرگوشها ایجاد شد و پس از ایجاد سوختگی برای اطمینان از یکسان بودن زخمها (قطر  6میلیمتر) رنگآمیزی چشم بررا فلورسر ین
انجام شد .سپس خرگوشها به چهار گروه مساوی شامل سه گروه آزمایشی و یک گروه شاهد تقسیم شدند .در گررروههررای آزمایشرری
(اول تا سوم) اسید فولیک بهترتیب بهمقدار  5 ،2و  10میلیگرم بهازای هر كیلوگرم وزن بدن ،روزانه و تا  21روز بعد از جراحی گاواژ
شد .در آسیبشناسی بافتی عروقزایی ،میزان التهاب و ادم بستره قرینه در خرگوشهای تحت درمان با اسید فولیک در مقایسه با گروه
شاهد بهطور معنیداری كاهش نشان داد ،اما الیههای بافت پوششی قرینه افزایش یافتهبود ( .)p>0/05همچنین استفاده از اسیدفولیک به
طور معنیداری موجب بهبود نظم طبیعی رشتههای كالژن قرینه شد ( .)p>0/05براساس نتایج بدست آمده به نظر میرسررد كرره اسررید
فولیک اثرات مناسب و قابل قبولی بر روند ترمیم زخم قرینه خرگوش داشتهباشد.

كلیدواژهها :اسید فولیک ،زخم قرنیه ،خرگوش ،آنتی اكسیدانها.
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را ترمیم و التیام بخشند کهه در پهی آن ناحیهه ملتههب و

مقدمه
چشم از سه الیه تشکیل شده ،بهطوریکهه شهبکیه

خیزدار میشود .در بسیاری از موارد سهلولههای بافهت

داخلیترین الیه آن بوده و مشیمیه بین شبکیه و صهلبیه،

پوششهی بهه دلیهل فروپاشهی غشهای پایهه و تهراوش

قرار گرفته است .در واقع صلبیه الیه خارجی و فیبروزی

پروتئینازهها قهادر نخواهنهد بهود اتصهال الزم جههت

چشم میباشد که باعث قوام و سفتی چشم میشود و از

برگرداندن الیهها را فراهم کنند و فاصله بین سهلولهای

ضربات شهدید و فهوری در چشهم جلهوگیری میکنهد.

بافت پوششی زیاد و پیوند بین آنها سست میگردد ( Li

شهده و

 .)et al., 1999ایجاد زخهم در قرنیه ه ،افهزایش فعالیه ت

قرنیه را ایجاد میکند ( .)Slatter, 2003قرنیه ارگهانی در

پروتئینازهای تخریبی و کاهش فعالیت پروتئازهها باعهث

همچنین صلبیه در قسمت قهدام چشهم شهفا
چشم است که با ایجاد سطحی صها

و شهفا

باعهث

از هم گسیختگی سریع که الژن و سهایر اجهزای خهار

عبور مهن م دسهتههای نهور بهه داخهل چشهم میشهود.

سلولی ماتریکس قرنیه میشهود .سهوختگیهای قلیهایی

هرگونه آسیب در این الیه ،شفافیت و توانایی محاف هت

باعث آسیب به ملتحمه ،قرنیهه و ایجهاد زخهم عمیه و

آن را از بین میبرد .قرنیه کم سلول و بدون رگ است و

حتی سوراخ شدن قرنیه میشود .تاخیر در درمهان زخهم

عوامل باکتریایی ،ویروسهی ،انگلهی و قهارچی متعهددی

قرنیه باعث عفونی شهدن و در نتیجهه کهوری میشهود.

میتوانند سبب عفونتهای شدیدی در قرنیه شوند و در

همچنین تاخیر در التیام قرنیه کمترین اثری که بهه جهای

بررسههی بافههتشناسههی ،سههلولهای متعههددی مههرتبب بهها

میگذرد ،کدورت دائمهی آن میباشهد .بهه ایهن ترتیهب

سیستم ایمنی ،از جمله نوتروفیل ،لنفوسهیت ،مونوسهیت

کمک به درمان سریعتر قرنیه و کهاهش عهوار

زخهم

و ماکروفاژ در بستر قرنیه یافت میشهوند ( Shimazaki

آن ،امری ضروری بهه ن هر میرسهد ( Shoham et al.,

 .)et al., 1997درمههان زخههم قرنیهه ه ،از دغدغههههای

 .)2008در شرایب پاتولوژیک و آسیب بافت قرنیه ،بطور

همیشگی علم چشم پزشکی بوده است .دلیل این امر نیز

مشخصی افزایش رادیکالههای آزاد اکسه یژن ( reactive

به خاطر اهمیت باالی قرنیه در ایجاد و حفظ دید طبیعی

 )oxygen specises; ROSو افزایش شهرایب اکسهیداتیو

میباشد .زخم قلیایی قرنیه واکنش التهابی شهدیدتری را

و کاهش در اجزای سیستم آنتهیاکسهیدانی وجهود دارد.

نسبت به آسیبهای ناشی از تروما ایجاد میکنهد و ایه ن

عوامل مهارکنندگی رادیکالهای آزاد ماننهد سوپراکسهید

التهاب شدید میتواند با مهار رشد اپیتلیوم طبیعی منجهر

دیسههموتاز ( ،)superoxide dismutase; SODکاتههاالز،

به ایجاد فیبروز یا اسکار در سطح قرنیه گهردد ( Meller

ویتامین  ،Eگلوتاتیون و اسیداسکوربیک در کاهش آسیب

 .)et al., 2000پس از وارد شدن آسیب به قرنیهه سهلول

اشعه ماورای بنفش و لیزر درمانی در قرنیه چشهم مهوثر

ناحیهآسیبدیده اعهم از سهلولههای بافهت

میباشهند ( .)Kasetsuwan et al., 1999رادیکالههای

پوششی ،بستره و آندوتلیوم بها تقسهیمات سهلولی و نیهز

آزاد عههالوه بههر آسههیب بههه انههدوتلیال دیههواره عههرو و

فراخوانی سلولهای سیستم ایمنهی ن یهر نوتروفیهلهها،

آسههیبهای اکسههیداتیو بههه بافههت ،منجههر بههه آزادسههازی

ماکروفاژها و مونوسیتها تالش میکنند تا آسیب وارده

سایتوکاینها نیهز میشهوند .سهایتوکاینها پیشسهازهای

های اطرا
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التهابی بوده و سبب فراخهوانی نوتروفیلهها شهده و در

هموسیستئین را به سیستئین و تائورین تبدیل میکند ،به

نهایت ،فراخوانی ایهن سهلولهای چندهسهتهای ،باعهث

وجهود مهیآیهد ( .)Miller et al., 2003غل هت بهاالی

یک آسیب عمومی و سیستمیک میشود ( Fellstrom et

هموسیستئین خطر آسیبهای عروقی را افزایش میدهد

.)al., 1998

( .)Boushey et al., 1996فوالت بهرای تن هیم سهطح

2

فوالت یک اصطالح عمومی برای ویتامینی محلهول

هموسیسههتئین ،متابولیسههم deoxy ribonucleic ( DNA

در آب است که بهه عنهوان یهک کهوآنزیم ضهروری در

 )ribonucleic acid( RNA ،)acidو متیالسههههیون

انتقال تهک کهربن در متابولیسهم اسهیدهای نوکلئیهک و

پروتئینهای متعدد و اجزاء ساختاری سهلول الزم اسهت

اسههیدهای آمینههه عمههل میکنههد و عملکههرد مهههم آن در

( .)Pietrzik et al., 2010طی مطالعهای اثر بخشی اسید

متابولیسم پورین و پریمیدین میباشد .اسید فولیک یهک

فولیک در کهاهش سهطح هموسیسهتئین و آسهیب ههای

اسید مونوگلووتامیک اکسید شهده و فعهال تهرین شهکل

عروقهی نشهان داده شهده اسهت (.)Giles et al., 1995

ویتامین است و به ندرت در غذا یافت میشود (Babior

اسید فولیهک ،شهکل صهناعی (سهنتتیک) و اکسیدشهده

 .)et al., 1994تمایز بین فوالت خوراکی و اسیدفولیهک

فوالت دارای خاصیت آنتهی اکسهیدانی میباشهد کهه بهه

مهههم اسههت زیههرا دارای قابلیتهههای زیسههتی متفههاوتی

نامهای فوالت یا ویتامین  B9نیز خوانهده میشهود و در

میباشد ( .)Lewis et al., 1992طی مطالعات بالینی در

حذ

رادیکالهای آزاد ،کاهش استرس اکسهیداتیو و در

نیم قرن گذشهته اثهر محهاف تی فهوالت در برابهر بهروز

نتیجه کاهش آسیب بافتی نقش مهمهی دارد ( Ponziani

عصبی ،به ویهژه آنانسهفالی ( )anencephalyو

 .)et al., 2012اسید فولیک برای تولید تتراهیدروفوالت

اسههپینا بیفیههدا ( )spina bifidaو همچنههین ارتبهها بههین

مورد نیاز است که در سهمزدایی فرمیهت دخیهل اسهت.

سطوح پایین سرمی آن و کم خهونی مگالوبالسهتیک بهه

تتراهیهههدروفوالت کوفهههاکتور ضهههروری در سهههاخت

خوبی شناخته شدهاسهت ( .)Mills et al., 1989کهاهش

تیمیدین DNA ،و  RNAمیباشد .تجمع فرمیهت باعهث

میزان فوالت در خون باعث آسیب عروقی میشود .ایهن

مهار سیتوکروم اکسیداز میشود و بنابراین مسدود شهدن

رابطه ممکن است به افزایش سطح هموسیستئین مربو

فسفوریالسیون اکسهیداتیو میتوکنهدری را مههار میکنهد

باشد .فهوالت یهک کوفهاکتور متابولیسهم هموسیسهتئین

( .)Nicholls, 1975اسید فولیک با دارا بهودن خواصه ی

اسههت و سههطوح پههایین آن باعههث افههزایش غل ههت

چون ضد رادیکالهای آزاد ،آنتیاکسیدانی و ضهدالتهابی

هموسیسهتئین سهرم میشههود (.)Selhub et al., 1993

در کاهش آسیبهای بافتی میتواند موثر باشد و بافتها

هموسیستئین یک اسید آمینه غیرضروری حاوی سولفور

را از آسیبهای وارده محاف ت کند ( Mannino et al.,

است که از متابولیسم اسید آمینه ضروری متیونین مشت

 .)2003با توجه بهاینکه درمان با داروهای مختلف برای

مههیشههود .هموسیسههتئین بههه طههور معمههول از طریهه

جلوگیری از بروز التهابات سهلولی ناشهی از زخهمههای

ریمتیالسیون دو مسیر بیوشیمیایی کهه هموسیسهتئین را

قرنیه با حضور ترکیبات آنتهیاکسهیدان مطهرح گردیهده

به متیونین تبدیل میکننه د و تهرانس سولفوراسهیون کهه

اسهت ( ،)Alio et al., 1995لهذا در مطالعهه حاضهر بهه

عوار
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بررسی اثر اسید فولیک به عنوان یک آنتیاکسیدان قهوی

غل تهای مختلف در سهالین نرمهال رقیه شهده و بهه

بر زخم سوختگی قرنیه در خرگوش پرداخته شد.

مدت  21روز به گروههای درمان خورانده شد.

مواد و روشها
 حیوانات مورد استفاده :این مطالعه از نوع تجربی بهودهو تمام مراحل کار در دانشکده دامپزشکی واحد علهوم و
تحقیقههات تهههران انجههام گرفههت .مطالعههه روی  20سههر
خرگوش سفید نیوزلندی نر بالغ در محدوده وزنهی-3/5
 3کیلوگرم و محدوده سنی یکسان ( 15مهاهگی) انجهام
شد .خرگوشها از بخهش تکثیهر و نگههداری حیوانهات
آزمایشگاهی انستیتو پاستور ایهران تهیهه و در قفسههای
مخصوص نگهداری شدند .به من ور پرهیز از اسهترس و
سازگار شدن حیوانات با محیب ،هیچگونه آزمایشه ی بهه
مدت یه ک هفتهه روی خرگوشهها صهورت نگرفهت و
تمامی حیوانات تحت شرایب محیطی و تغذیهای یکسان
(دما ،رطوبت ،نور ،نوع جیه ره غهذایی و تعهداد دفعهات
غذای یکسان) و در چرخه روشنایی/تاریکی  12سهاعته
نگهداری شدند .تغذیه خرگوشهها بها اسهتفاده از پلهت
آماده مخصوص حیوانات آزمایشگاهی صورت گرفت و
آب نیز به صورت آزاد در اختیار حیوانات قرار گرفهت.
پروتکل این مطالعه مطاب اصهول اخالقه ی مهورد تائیه د
کمیتههههههای بینالمللهه ی حمایهه ت از حقههو حیوانههات
آزمایشگاهی انجام گردید.
 داروی مصرفی :اسید فولیک مورد نیاز به صورت پودرخالص ( )Sigma-USAتهیه گردید و برای خوراندن در
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 روش ایجاد زخم سوختگی قرنیه :ابتدا به من ور ایجهادبیهوشی از کتامین  10درصد ( )Alfasan-Netherlandبه
میزان  40میلیگهرم بهه ازای ههر کیلهوگرم وزن بهدن و
زایالزین  2درصهد ( )Alfasan-Netherlandبه ا دوز 10
میلیگرم بهه ازای ههر کیلهوگرم وزن بهدن به ه صهورت
تزری داخل عضالنی استفاده شد .پس از بیهوشی کامل،
چشم چپ هر کدام از خرگوشها با  2قطهره تتراکه ایین
(داروپخش ،ایران)  0/5درصد آغشهته شهد و پهس از 5
دقیقه کاغذ صهافی (واتمهن ،امریکها) مهدور بهه قطهر 6
میلیمتر که آغشته بهه  30میکرولیتهر سهود یه ک نرمهال
(مرک ،آلمان) بود ،برای مدت  60ثانیه ه در مرکه ز قرنیه ه
قرار داده شد .به دنبال برداشت کاغذ صافی چشهم بها 2
میلیلیتر سالین نرمال (مرک ،آلمان) استریل شستشو داده
شد و بالفاصهله پهس از ایجهاد سهوختگی ،رنه آمیزی
چشم با فلورسئین (مرک ،آلمان) برای اطمینان از یکسان
بودن زخمها (قطهر  6میلیمتهر) انجهام شهد (شهکل .)1
برای جلوگیری از درد بعد از عمل به تمام گروهها تهک
دوز فلونیکسین مگلومین (البراتوارهای رازک ،یران) بهه
میزان  1میلیگهرم بهه ازای ههر کیلهوگرم وزن بهدن به ه
صهورت زیرجلهدی تزریه شهد ( Xiao-Wei et al.,

.)2012
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شکل  -1ایجاد زخم قرنیه توسب کاغذ صافی آغشته به سود یک نرمال و رن آمیزی با فلورسئین.

در گروه شاهد مساوی با سایر گروهها آب مقطهر گهاواژ
 -گروههررای مطالعرره :خرگوشههها بعههد از بازگشههت از

شد.

بیهوشی به طور تصادفی به چهار گروه پنج تایی (شاهد،

 -آسیبشناسرری بررافتی :در پایهان هفتهه سهوم حیوانهات

آزمایش یک ،آزمایش دو و آزمایش سه) تقسهیم شهدند.

بیهوش شده و عمل برداشت کره چشهم انجهام گرفهت.

در گروه آزمایش یک 2 ،میلیگرم به ازای ههر کیلهوگرم

پس از جداسازی که ره چشهم ،نمونههها در فرمهالین 10

وزن بدن ،در گروه آزمایش دو 5 ،میلیگرم به ازای ههر

درصد قرار داده شدند .در آزمایشگاه پس از پایدار شدن

کیلوگرم وزن بدن و در گروه آزمایش سه 10 ،میلیگهرم

نمونهها ،محل زخم قرینه از کره چشم جدا شده و پهس

به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بالفاصله در روز جراحهی

از طی روند آمادهسازی و تهیه بلوک پهارافینی مقهاطع 4

تا  21روز بعد از جراحی روزانه اسید فولیک گاواژ شد.

میکرونهه ی از آنههها تهیهه ه شههد و بهها اسههتفاده از روش
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رنه آمیزی تههریکههروم ماسههون رنه آمیزی شههدند .در

حضهور یاختهههای التههابی مههورد بررسهی قهرارگرفههت

درجهههه بنهههدی آسیبشهههناختی بهههافتی (جهههدول ،)1

(.)Rinastit et al., 2006

شههاخصهای مههوثر بهه ر تههرمیم زخههم ،شههامل میههزان
عرو زایی ،عدم تشکیل الیههای بافهت پوششهی ،خیهز
بستره ،بین مهی رشهتههای کهالژن و حضهور یها عهدم
جدول  -1نحوه درجهبندی شاخصهای آسیب شناختی بافت قرنیه
نوع شاخص

عرو زایی

اپیتلیوم

التهاب

ادم استروما

ن م رشتههای کالژن

جمع

معیار ارزیابی

امتیاز

عدم تشکیل عرو

0

کم

1

متوسب

2

زیاد

3

 5الیه و بیشتر

0

 3-4الیه

1

 1-2الیه

2

عدم تشکیل کامل اپیتلیوم

3

عدم حضور

0

اندک و پراکنده

1

متوسب

2

شدید و گسترده

3

عدم وجود ادم

0

مختصر و کانونی

1

متوسب و کانونی

2

گسترده و وسیع

3

طبیعی

0

بین می کم

1

بین می متوسب

2

عدم وجود ن م

3
15-0

 -تحلیل آمر اری دادههررا :جههت بررسه یهای آمهاری و

درجهبندی شهد .همچنهین دادههها بها روش کروسهکال

تحلیل نتایج آسیبشناختی بافتی توسب بسته نرمافهزاری

والیس ( )Kruskal wallisتحلیل شهده و اختالفهات در

 SPSSویههرایش  ،22کلیهه ه دادههههای کیفهه ی تبههدیل بههه

سطح  p>0/05معنیدار تلقی شد.

دادههههای کمه ی شههده و بهها معیه ار افزایشه ی از  0تهها 3
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نیز تنها در گروه درمانی با دوز  10میلیگرم بههازای ههر

یافته ها
در مشاهدات ریزبینی از ن هر تهرمیم اپیتلیهوم بهین
گههروه شههاهد و گروههههای درمههان اخههتال

آمههاری

کیلوگرم وزن بدن کمترین میهزان را نشهان داد و از ایهن
ن ر اختال

آمهاری معنهیداری ( )p>0/05را بها گهروه

معنیداری ( )p>0/05مشاهده گردید ،به طهوری کهه در

شاهد و گروههای درمانی بها دوزههای  2و  5میلیگهرم

گروه شاهد تعداد الیههای اپیتلیوم  2الیه و در گروههای

بهازای هر کیلهوگرم وزن بهدن نشهان داد .همچنهین ادم

درمانی  4الیه بود .البته بین گروههای درمانی از این ن ر

استروما و ن م رشتههای کالژن نیز در گروههای درمانی

آماری وجود نداشت .همچنین عرو زایی تنهها

با دوزهای  5و 10میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن بدن

اختال

در گروه درمانی با دوز  10میلیگرم بهازای هرکیلهوگرم

اختال

آماری معنیداری ( )p>0/05را با گهروه شهاهد

آمهاری

نشان داد ،به طوری که میزان ادم اسهتروما کمتهر و ن هم

معنیداری ( )p>0/05با گروه شاهد داشهت .ولهی بهین

رشته های کالژن در این گروهها بیشتر بود (شکلهای 2

دیگر گروههای درمانی و گروه شاهد در ایهن خصهوص

تا  5و نمودار .)1

وزن بدن کمترین میزان را نشان داد که اخهتال

اختال

آماری معنیداری مشاهده نشد .شاخص التهاب

شکل  -2نمای ریزبینی قرنیه در گروه شاهد .اپیتلیوم نوزایش یافته (نوک

شکل  -3نمای ریزبینی قرنیه در گروه آزمایش اول (تیمار با اسید فولیک

پیکانها) و کاهش ن م رشتههای کالژن و ادم شدید اسهتروما (پیکانهها)

به میزان  2میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) .اپیتلیوم نوزایش یافته

مشاهده میشود (رن آمیزی تری کروم ماسون ،درشتنمایی ×.)400

(نوک پیکانها) و کهاهش ن هم رشهتههای کهالژن و ادم شهدید اسهتروما
(پیکانها) دیده میشود (رنه آمیزی تهری کهروم ماسهون ،درشهتنمایی
×.)400
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شکل  -4نمای ریزبینی قرنیه در گروه آزمایش دوم (تیمار با اسید فولیک

شکل  - 5نمای ریزبینی قرنیه در گهروه آزمهایش سهوم (تیمهار بها اسهید

به میزان  5میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) .اپیتلیوم نوزایش یافته

فولیک به میزان  10میلیگرم بهه ازای ههر کیلهوگرم وزن بهدن) .اپیتلیهوم

(نوک پیکانها) و مهن م بهودن رشهتههای کهالژن نسهبت بهه گروهههای

نوزایش یافته (نوک پیکانها) و من متر بودن رشتههای کالژن نسهبت بهه

آزمایش اول و شاهد و ادم قابل توجه استروما (پیکانهها) دیهده میشهود

گروههای آزمایش دوم و سوم و شاهد و ادم خفیف اسهتروما (پیکانهها)

(رن آمیزی تری کروم ماسون ،درشتنمایی ×.)400

دیده میشود (رن آمیزی تریکروم ماسون ،درشتنمایی ×.)400

نمودار  -1مقایسه شاخصهای مختلف آسیبشناختی قرنیه بین گروههای مختلف درمان با اسید فولیک.
* :در مورد هر شاخص نشاندهنده وجود اختال
 :a,bدر مورد هر شاخص حرو

378

آماری معنیدار (  )p>0/05در مقایسه با گروه شاهد میباشد.

غیریکسان نشاندهنده اختال

آماری معنیدار میباشد ( .)p>0/05
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حفاظتی خود را از طری فعالیت پاکسازی رادیکالههای

در مطالعه حاضر اثرات اسیدفولیک بر التیهام زخهم

آزاد انجام میدهد ( .)Mannino et al., 2003در رابطهه

سوختگی قرنیه در خرگوش مورد بررسی قرار گرفت .با

با نقش آنتیاکسهیدانها بهرای کهاهش ایهن اکسهیدانها،

توجه به نتایج بهدست آمده بهن ر میرسهد کهه  21روز

مطالعات زیادی صورت گرفته اسهت .اسهید فولیهک بها

بعد از جراحی ،گروه درمانی دریافتکننده  10میلیگهرم

کاهش نفوذ لکوسیتها موجب تخفیف واکهنش التههابی

اسههید فولیههک ،در شههاخصهای ارزیههابی عرو زایههی،

میشود و تولید بعضی میانجیهای فیبروزی ن یهر TGF

اپیتلیوم ،التهاب و ن م رشتههای کالژن نتهایج بهتهری را

( )transforming growth factorتوسهب لکوسهیتها را

در مقایسه با گروههای درمانی دریافتکننده اسیدفولیک

کاهش و از افزایش سنتز کالژن و پیشرفت روند فیبهروز

بهمیزان  2و  5میلیگرم ،براساس درجهبندیههای انجهام

جلههوگیری میکنههد ( .)Maher, 2001از طرفههی اثههرات

شده ،دارد .همچنین در ارزیابی شاخص ادم استروما کهه

ضدالتهابی و آنتیاکسیدانی اسید فولیک می تواند موجب

کاهش میزان آن یکهی از شهاخصهای بهبهود در رونهد

تولید سیتوکین شود .اثهر آنتهیفیبروتیهک اسهید فولیهک

ترمیم به حساب میآید ،گروه درمانی دریافتکننهده 10

میتواند مرتبب با بلوک میتوژنیهک  TGFو سهیگنالهای

میلیگرم اسید فولیک نیهز ،نتهایج بهتهری در مقایسهه بها

فیبروژنیههک باشههد کههه در نهایههت از آپوپتههوز سههلولها

گروههههای درمههانی دریافههتکننههده  2و  5میلیگههرم از

پیشهگیری میکنهد ( .)Liu and Pravia., 2010تحقیه

اسیدفولیک ،نشان میدهد.

انجام شهده توسهب یونهال نشهان میدههد کهه ترکیبهات

2

نقش آنتیاکسیدانها در پیشهگیری و درمهان زخهم

آنتیاکسیدان و زداینده رادیکالهای آزاد ،بر آسیب ناشی

قرنیههه توسههب مطالعههات بسههیار گههزارش شههده اسههت.

از فرآیند ایسکمی دارای اثرات محاف تی مهی باشه ند کهه

مطالعههات اخیههر بهههخوبی نشههان دادهانههد اسههید فولیههک

در مطالعه حاضهر نقهش اسهید فولیهک بهه عنهوان یهک

آنتیاکسیدانهای آنزیمی و غیرآنزیمی کاهشیافتهه را بهه

آنتیاکسههیدان مطهههرح شهههد (.)Unal et al., 2002

حالههت اول بههاز میگردانههد و بهها اثههر مهارکننههدگی

مورسیالخ و همکاران در بررسی موشهایی که به طهور
تتراکلریهدکهربن قهرار گرفتهه بودنهد،

رادیکالهای آزاد اکسیژن ( )ROSموجب درمان و بهبود

تجربی در معر

میشود ( .)Seth et al., 2000با ایجهاد زخهم در قرنیهه،

مشاهده کردند که نکروز کبدی ،التهاب و ایجاد پلههای

افزایش فعالیت پروتئینازهای تخریبی و کهاهش فعالیهت

فیبروزی در کبد با دریافت مکمل اسید فولیک به میهزان

پروتئازها باعث از هم گسیختگی سه ریع کهالژن و سهایر

زیههادی وخههیمتههر شههده و تغییههرات هیستوشههیمیائی و

اجزای خار سهلولی مهاتریکس قرنیهه میشهود .بعهد از

بیوشیمیائی شدیدی در آن ایجاد گردیده است .همچنین

آسیب قرنیه ،بهطور قابل تهوجهی افه زایش رادیکالههای

آسیب بافت کبد با ایجاد دیوارههای فیبروتیک ضهخیم و

آزاد اکسیژن و افزایش شهرایب اکسهیداتیو و کهاهش در

تولید ندول و افزایش فرآیند فیبروژنز همراه بود .این اثر

اجزای سیستم آنتیاکسهیدانی وجهود دارد ( Strubbe et

به دوز استفادهشده مکمل اسید فولیهک در ایهن مطالعهه

 .)al., 2000مطالعات نشان میدههد کهه فهوالت اثهرات

نسبت داده شد و عنوان گردید کهه دوز استفادهشهده در
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تحقی مذکور ،به طور مشخصی برای از بین بهردن ایهن

زمینهی اثر درمان کاهش دهندههای سطح هموسیسهتئین

رادیکالهای آزاد داخل سهلولی کهافی نمیباشهد کهه در

با استفاده از تجویز مکملهای ویتامینی (گروه  Bو اسید

مطالعه حاضر نیز در دوزهای مختلف تاثیر ترمیمی اسید

فولیک) در بیماری پارکینسهون بایهد مطالعهات بیشهتری

فولیک مورد ارزیابی قرار گرفت و نشهان داد تغییهر دوز

انجهام شهود ( .)Farhoodi et al., 2008در سهال 1955

میتواند در اثرات ترمیمی مهوثر باشهد ( Marsillach et

نلسون برای نخستین بهار گهزارش کهرد که ه بکهارگیری

 .)al., 2008مطالعه دسهیلوا و همکهاران نشهان میدههد

آنتیمتابولیتهههای اسههید فولیههک در موشهههای بههاردار،

کمبود اسید فولیک در نوروپاتی بینایی را در یک زن 44

هیوالزا ( )teratogenمیباشد .سپس این آزمون بر روی

ساله با سابقه از دست دادن بینایی پیشرونده در یک ماه

انسان نیز نتایج مشهابهی را نشهان داد ( Bewndich and

مورد مطالعه قرار دادنهد و گهزارش کردنهد کهه پهس از

 .)Dekelbaum, 1997پژوهشگر فرانسوی بهنام جیهرود

اصالح سطح فهوالت بها مکمهل خهوراکی ،بهبهودی در

نشان داد که اسهید فولیهک عامهل مههم در تکامهل لولهه

میههزان بینههایی حاصههل شههد .همچنههین بیههان کردنههد کههه

عصبی در دوره جنینهی اسهت .)Girod, 1970( .مطالعهه

نوروپاتی اپتیکی ممکن است در اثر کمبهود فهوالت رخ

والتر نشان میدهد فراوانترین نقصههای لولهه عصهبی

دهد ( .)De Silva et al., 2008لیلونهد و همکه اران نیه ز

( )neural tube defects; NTDکههه بههه کمبههود اسههید

بیان کردند افزایش سطح هموسیستئین ناشه ی از کمبهود

فولیک بستگی دارند ،آنانسفالی و اسپینا بیفیدا می باشهد.

ویتامینهای  Bدر ضعفهای عملکردی مشهارکت دارد

وی همچنین گزارش کرد کهه غل هت پهایین فهوالت و

( .)Lalonde et al., 2008مطالعههات برونتنه ی نشههان

ویتامین  Cدر گلبول های قرمز خون در سهه ماههه سهوم

میدهند که هموسیسهتئین در غل تههای زیه اد موجهب

بارداری زنان منجر به تولد نوزادان دچار  NTDمیشود

آپوپتوز میشود که این امر ممکن است ناشی از اسهترس

( .)Walter et al., 1993سهپس مطالعهات دوسهوکهور

اکسیداتیو در این فرآیند باشهد .اگهر چهه مکانیسهمهای

( )double blindدر انگلههیس نشههان دادنههد کههه مقههادیر

مختلفی در این زمینه گزارش شده ،اما بیشتر دخاله ت در

دارویی اسهیدفولیک ( 4میلیگهرم) بههتنههایی میتوانهد

آسیبهای اندوتلیالی مرتبب بها اسهترسهای اکسه یداتیو،

پیدایش  NTDرا در زنانی که پیشینه  NTDداشهتند ،بهه

برای اثرات مضر هموسیسهتئین در ن ه ر گرفتهه میشهود

طور معنهیدار تها  71درصهد کهاهش دههد ( Burrner,

( .)Lalonde et al., 1993فرهههودی و همکههاران طههی

.)1991

مطالعهای نشان دادنهد کهه هموسیسهتئین بهه تنههایی در

با توجه به نتایج مطالعه حاضر در این خصوص که

تعامل با سایر علهل ،باعهث ایجهاد بیمهاری پارکینسهون

اسید فولیک میتواند موجهب کهاهش آسهیب وارده بهه

میگردد .همچنه ین  βآمیلوئیه د هموسیسهتئین از طریه

قرنیهه در طهی رونهد تهرمیم زخهم سهوختگی قرنیهه در

اختالل در تعادل پیام های عصبی مدارهای حرکتی و نیز

خرگوش شود و با توجه به تهاثیرات جهانبی کمتهر ایهن

افزایش خطر آسیبهای عرو در مغز ،عامل ایجاد و یا

ترکیب نسبت به سایر داروهای مشابه ،به ن ر مهی رسهد

پیشرفت بیماری پارکینسون میشود .آنها بیان کردند در

که میتوان استفاده از اسید فولیهک را در جههت تهرمیم
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سپاسگزاری

 البته پیشهنهاد مهی.زخمهای سوختگی قرنیه توصیه کرد

نویسهندگان به ر خهود الزم مهیداننهد از زحمهات

شود با توجه به نتایج حاصله از تجویز اسید فولیهک به ر

کارشناسان محترم آزمایشگاه پاتولوژی و کشهت سهلولی

 تهاثیرات داروئهی ایهن،ترمیم زخم های سوختگی قرنیهه

دانشکده تخصصی دامپزشکی واحهد علهوم و تحقیقهات

.ترکیب در شکل نانو نیز مورد ارزیابی قرارگیرد

.تهران تشکر وقدردانی نمایند
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