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 هدف .افتدنمی اتفاق کامل حرکتی عملکرد بازیابی و عصب محیطی، ترمیم اعصاب شدید ضایعات دنبال به :اهداف

 در سیاتیک عصب کمپرس دنبال به حرکتی و حسی عملکرد بهبود بر اکسید سریم ینانوذره اثرات بررسی تحقیق

 .بود صحرایی هایموش

 به آسیب بدون جراحی)شم کنترل سالم، کنترل شامل گروه پنج به ویستار نژاد نر صحرایی موش چهل :هاو روش مواد

 گرم میلی ۲۰دارو، تجویز با عصب کمپرس)1 تجربی ، گروه(نانوذره تزریق بدون عصب کمپرس)منفی کنترل ،(عصب

 سیاتیک عصب سپس .شدند تقسیم (کیلوگرم بر گرم میلی ۸۰دارو،  تجویز با عصب کمپرس) ۲ ، تجربی(کیلوگرم بر

پلیت،  هات و پرینت فوت های تست بر عالوه .شد عصب، پرس شدن شاخه سه محل از باالتر مترسانتی یک یفاصله به

 . گرفت قرار ارزیابی مورد عضالنی و بافتی مقاطع بررسی

 اکسید سریم ینانوذره با شده تیمار هایگروه در حرکتی و حسی هاینورون عملکرد بهبود و ترمیم روند سرعت :هایافته

 . یافت افزایش داری معنی طور به منفی، کنترل گروه با مقایسه در

 دارد. صحرایی هایموش در محیطی عصب آسیب ترمیم بر بهبودی اثرات اکسید سریم ینانوذره تزریق :گیری نتیجه

 

 محیطی. اعصاب جراحات اکسید، سریم نانوذره : سیاتیک،هاواژه کلید
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 مقدمه اول: فصل

 

 ترمیمی پزشکی -1-1

پزشکی است که هدف آن ای از علم نوین شاخه: (medicine Regenerative) ترمیمی زشکیپ

باشد که باتوجه به نوع رویکرد و روش درمانی به ترمیم و احیا بافت یا اندام آسیب دیده یا از دست رفته می

 .گرددگوناگونی شاخه بندی می انواع

 انواع پزشکی ترمیمی -2-1-1

 سلول درمانی .1

 های خود بیماردرمان با استفاده از سلول .۲

 های دهنده غیرخودیدرمان با استفاده از سلول .3

 درمان با عوامل رشد .4

 رکیبت ی نوهااستفاده از پروتئین .5

 های کوچکاستفاده از مولکول .6

 مهندسی بافت .7

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA


 ژن درمانی .۸

 رغم ظرفیت ذاتی سیستم عصبی محیطی برای احیا،باشد که علیآسیب عصبی یک آسیب رایج می

 ,Noble) آوردبار میی انسانی به های هنگفتی را برای جامعهبازسازی ناکافی است و ساالنه هزینه

Munro et al. 1998) .کند که اد میآسیب اولیه رویدادهای ثانویه مثل التهاب و تحریک پذیری را ایج

 قابلیت مرکزی عصبی سیستم به نسبت محیطی عصبی سیستم شود.آسیب می یمنجر به گسترش منطقه

 است. قبول قابل ترمیم شده وارد کمتری آسیب که هاییصدمه در که طوری به .دارد بیشتری ترمیم

از جمله  یفراوانمشکالت  فراوان، یاقتصاد یهانهیعالوه بر هز ساالنه ،یطیجراحات اعصاب مح

به قطع کامل  هیند که در جراحات منتاآورد. شواهد کلینیکی و تحقیقاتی حاکی از آنیرا به بار م تیمعلول

پزشکی و جایگزینی ی عصب و یا نابودی بخشی از آن ترمیم خودبخودی انجام نپذیرفته و نیاز به مداخله

 شودینقش دارد که سبب م یطیاعصاب مح بیآس جادیدر ا یعوامل متعدد بافت از دست رفته وجود دارد.

دارند یی هاخود انتخاب ینیبهبود بال یافراد برا نیا از اندام خود دچار مشکل شود. یدر عملکرد بخش ماریب

 باشد.می....اعضا و وندیپ و یکه شامل:دارو درمان

 بیآس یهاها و اندامکه بتوان عملکرد بافت یبه عنوان علم یمیترم یاساس بود که پزشک نیهم بر

 یبافت و دارودرمان یو مهندس یادیبن یهامختلف مانند استفاده از سلول یهارا با استفاده از روش دهید

 .(Brokesh and Gaharwar, 2020) انتخاب شد بهبود داد،

 

 فناوری نانو و طب نوین  -2-1

 هایفرصت و گرفته قرار پژوهشگران توجه مورد امروزه که کاربردی بسیار و نوین هایشاخه از یکی

 پزشکی علوم بر عالوه فناوری این. باشدمی نانو کرده، فناوری پزشکی ایجاد علوم در پیشرفت برای را زیادی

 هایمغناطیسی، حسگرها، تشخیص هایتشخیصی، تصویربرداری هایروش نظامی، کشاورزی، صنایع در

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 هابیماری از بسیاری درمان و تشخیص برای فناوری این از پژوهشگران امروزه .دارد کاربرد نیز...مواد و سریع

 با که مهم ای شاخه عنوان به اخیر هایسال در علم این که طوری به .کنندمی استفاده سرطان جمله از

 بر که نانو فناوری در .است شده پذیرفته کرده، شگرفی هایپیشرفت مولکولی هایروش روی بر تمرکز

 پزشکی، انواع دندان جراحی، در که ساخت را موادی توانمی شده بنا هامولکول و هااتم از استفاده یپایه

 فناوری. دارد کاربرد...و هامیکروارگانیسم با بیومکانیکی، مبارزه زیستی هایسیستم تجربی، علوم تحقیقات

 بخش نوید که ای رشته عنوان به شیمی و فیزیک شناسی، زیست ماند تجربی علوم هایشاخه بیشتر در نانو

 نانوذرات اثرگذاری بر روی بسیاری مطالعات اگرچه .است گرفته قرار مطالعه مورد است زیادی هایپیشرفت

 ,Hoshyar) .ندارند کاملی آن، تسلط اثرات یگستره برروی دانشمندان همچنان ولی است داده رخ

Gray et al. 2016). 

 

 ی سریم اکسیدنانوذره -3-1

 ی سریم اکسید یکی از نانوذراتی است که به عنوان یک آنتی اکسیدان معرفی شده است.نانوذره

سطح مولکولی  ها دربافت ها وتواند با سلولمی کوچکی وجه به اندازهبا ت (CeO2اکسید ) میسر

سریم اکسید برخالف  یاند که نانوذرهبسیاری از جوامع علمی موافق. (Polak, 2015) ارتباط برقرار کند

های مختلف سلولی سیبآاثر سیتوتوکسی ندارد بلکه حفاظت از  یچتنها هسایر نانوذرات اکسیدفلزی نه 

 نتی اکسیدان وآو این نانوذره به عنوان یک  دهدانجام میکی را ژیرادیولو مثل اعمال زیستی و شیمیایی و

 یولوژیکی معرفی شده استبهای زاد بیولوژیکی در سیستمآهای دارای توانایی خنثی کردن رادیکال

(Najafi, Hosseini et al. 2017) لیپتانس داشتن به که استهدینتانال یفلز یدهایاکس که جز 

 دیاکس شکلیم سر دیاکس انوذرات. ن(Otsuka, Wang et al. 1998) است معروف کاهش-شیاکسا

 قادر یتیظرف شیآرا و یسطح ژنیاکس یخال یجا راتییتغ لیدل به که هستندیم سر ابیکم عنصر یشده

خنثی  عنوان به توانندمی ذرات نانو نیا بنابراین .هستند الزکاتا و سموتازید دیسوپراکس تیفعال دیتقل به



 یژگیو ن. ایکنند عمل کیولوژیب یهانهیزم از یاریبس در (ROS) ریپذواکنش ژنیاکس یهاگونه یکننده

 اکنون هم که ابدی یم شیافزا نانوذرات در حجم به سطح شتریب نسبت لیدل به نانو اسیمق در میسر دیاکس

 .Celardo, Traversa et al)است شده دایپ آن یبرا یپزشکستیز در یاریبس بالقوه یکاربردها

 میرم، ت( .2013Chen, Hou et al) الیدوتلی آنهاسلول یکننده محافظت شامل کاربردها نیا.(2011

 .Giri, Karakoti et al) ضدسرطان یکاربردها، (Chigurupati, Mughal et al. 2013) زخم

 هرصورترد. باشدمی (Bhargava, Das et al. 2009)ی عصب میترمو  یعصب حفاظت، (2013

 یکاربردها از یاریبس یهامثال. است گسترش حال در عاًیسر اینانوسر یستیز یکاربردها مورد در قاتیتحق

 لیتعد لهیوس به میسر نانوذرات که است شده داده نشان بطوری که شودمی افتی قاتیتحق در آن یاحتمال

 . عالوه(Das, Singh et al. 2012) دارند یمثبت اثر وژنزیآنژ یرو ژنیاکس یسلول داخل طیمح کردن

 دارند چشم یهیشبک یپاتولوژر د یدرمان یاثر ROS  سطح کاهش با یمسر دیاکس ذرات نانو نیا بر

(Wong, Hirst et al. 2013). 

 

 بافت عصبی  -4-1

 نی. اردیگیاز اکتودرم منشا م ینیبدن است که در دوران جن یدهنده لیتشک یبافت اصل 4از  یکی

 یاصل یهاها، سلولشده است. نورون لیتشک بانیپشت یهانورون و سلول یهابافت از دو نوع سلول به نام

ی همه است. کمتر بانیپشت یهانسبت به سلول یهاو تعداد آن باشندیم یبافت عصب یدهنده لیتشک

 .(Kim, Heonsik et al. 2019) باشندهای بافت عصبی دارای هسته میسلول

 

 ساختار نورون -5-1
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 یآکسون و جسم سلول ت،یاز سه بخش دندر باشندیم یبافت عصب یاصل یهاسلولها که نورون

مرکز کنترل سلول  ،که هسته در آن قرار دارد یجسم سلول ام،یپ افتیدر یفهیوظ تیشده اند. دندر لیتشک

 را بر عهده دارد. یناپسیسبه سلول پس امیانتقال پ یفهیو آکسون وظ

 

 نورون ساختار -1-1شکل 

 

 ها از نظر عملکردانواع نورون -2-5-1

  :عبارتنداز عملکرد برطبق هانورون یبند میتقس

 یهاامیپ تیهدا یفهیها وظنورون نیا(: Sensory, or Afferent neuron) آوران ای یحس نورون*

 را دارند. یمرکز یبه دستگاه عصب طیرا از مح یعصب

را از دستگاه  یعصب امیها پنورون نیا(: Motor, or Efferent neuron) وابران ای یحرکت نورون*

 .کنندیم یها عصب رسانها و غدهچهیکرده و به ماه تیدستگاه هدا نیاز ا رونیبه ب یمرکز یعصب



 ای: واسطه ای ینینابیب نورون ا( یConnector, or association neuron)رابط  نورون*

 مثال عنوان به. است یعصب ستمیس در گریکدی با هانورون ارتباط هاآن فهیوظ که هستند ییهانورون

 . کرد اشاره مغز قشر و مخچه ،ینخاع طناب در یا واسطه یهانورون از یاریبس به توانیم

 

 هاانواع نورون -۲-1شکل 

 

 نوروگلیا  -6-1

 از پشتیبانی و حمایت یپیداست،وظیفه اسمشان از که همانطور پشتیبان هایسلول یا نوروگلیاها

 وظایف است بیشتر بسیار تعدادشان عصبی هایسلول از که هاسلول این. دارند برعهده را عصبی هایسلول

 هم حفظ و عصبی هاییاخته از عصبی، دفاع هاییاخته استقرار برای هاییداربست ایجاد همچون متعددی

 :ویژگی زیر هستنددو . نورگلیاها دارای دارند برعهده را ...و هاسلول اطراف مایع ایستایی

 اند.عصبی غیر سلول هاآن یهمه.1

 .ها استبرابر نورون 1۰تا  5ها در یک بافت عصبی تعداد آن.۲
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تعداد، . برخالف است شتریب اریبس یعصب یهااز سلول بانیپشت یهاهمانطور که گفته شد تعداد سلول

 :شوندمی تقسیم ی کلیبه چهار دسته هایاخته کوچکتر است. اینی عصب یهاها از سلولسلول نیا یاندازه

 .ندیمااپ هاییاختهو   میکروگلیال هاییاخته، هاالیگودندروسیت، هاآستروسیت

 ستمین و در سآشو یهاسلول یبرعهده یطیمح یعصب ستمیدر س نیلیساخت غالف م یهفیوظ

  .(Kim, Heonsik et al. 2019) هاستتیگودندروسیال یعهده بر یمرکز یعصب

 

 تیگودندرسیال ساختمان -3-1شکل 

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%84
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%84
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85


 

 سلول شوآن -4-1شکل 

 

 دستگاه عصبی  -7-1

پردازد و بر می هاماهیچه هایفعالیتبدن جانوران به هماهنگی  در عصبی دستگاه عصبی یا سیستم

 شود.مختلف می حواس های مربوط بهکند و باعث ایجاد و توقف ورودیمی اعضای گوناگون بدن نظارت

 ت.اسهای کمکی تشکیل شدهو یاخته های عصبییاخته از دستگاه عصبی،

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3_%D9%BE%D9%86%D8%AC%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3_%D9%BE%D9%86%D8%AC%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
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 بندی دستگاه عصبیتقسیم -5-1شکل 

 

 دستگاه عصبی مرکزی -2-7-1

 نیا است. یقسمت دستگاه عصب نیباشد بزرگترینخاع م که شامل مغز و یمرکز یدستگاه عصب

مننژ از  یهاپرده ستون مهره، جمجمه، یهااستخوان شود.یحفاظت م یدستگاه توسط عوامل مختلف

مغز مرکز اصلی پردازش اطالعات در بدن است. افکار، عواطف، رفتار، ادراک،  عوامل هستند. نیا یجمله

 هایرشته مرکزی، عصبی یهای عصبی مربوط به سامانهتهرش ی مغز است.احساس و حافظه بر عهده

 1۲ که شودمی منشعب عصب جفت 43 مرکزی عصبی دستگاه هستند. از مغزی و نخاعی طناب عصبی

 .شوداز نخاع خارج می هاآن جفت 31 و مغز از هاآن جفت



و  (ساقه مغز و طناب نخاعی توان به دو بخش مراکز زیرین )دربرگیرندهدستگاه عصبی مرکزی را می

 .در پیوند هستند های عصبیرشته بخش کرد. مراکز زیرین با مغز از راه مغز باالیی

رفتار انسان دارد. ، نقش بنیادینی در کنترل یمحیطدستگاه عصبی  دستگاه عصبی مرکزی، به همراه

حرکت مناسب در پاسخ به دریافت ورودی را بر عهده  یدستگاه عصبی مرکزی، پردازش اطالعات و محاسبه

 .(CAMPBELL, Darbandi et al. 2020) دارد

 

 دستگاه عصبی محیطی -3-7-1

 .خودمختاراست یعصب دستگاه و ینخاع اعصاب ،یمغز اعصاب شامل ،یمحیط یعصب دستگاه

 به دراصطالح که گیرندیم سرچشمه مغز، مختلف ینواح از عصب، جفت دوازده: یمغز اعصاب( الف

 .شوندمیی نامگذار دهند،می انجام که یا وظیفه برحسب اعصاب این. گویند «یمغز اعصاب» هاآن

گیرند و به اعضای بدن وارد های مختلف نخاع منشا میاعصاب از قسمتاعصاب نخاعی: این  ب(

 شوند.می

 :مختارخود یصبع دستگاهپ( 

 این. کندمی کنترل را بدن ییاحشا اعمال که است یمحیط یعصب دستگاه از یبخش دستگاه، این

 بدن، حرارته درج کنترل کردن، عرق عمل گوارش، دستگاه ترشح و حرکات خون، فشار کنترل به دستگاه،

به طورکامل و بعضی دیگر به طور نسبی به  تقریبا اعمال، این از یبعض. کندمی کمک ادرار و مدفوع دفع

 :شودمی تقسیم قسمت دو به خودکار، یعصب دستگاه. شوندمی کنترل خودمختار، یعصب دستگاهی وسیله

 دستگاه  عصبی پاراسمپاتیک ـ۲ سمپاتیک یعصب دستگاه ــ1

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C
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 عصب سیاتیک -8-1

 یقدام یهاشهیر اتصال از ییصحرا موش در که باشدمی کیاتیس عصب ،یطیمح عصب نیترالنیطو

 بخش و ران استخوان سرگ بزر یبرجستگ قسمت در. شودمی جادیا ریکم عانخL5 تا  L3 قطعات یخلف و

 کی درون و گروه کی صورت به یعصب یبرهایفتر از مفصل ران نییپا متریلمی 5/7ران  استخوان یوسط

  .شوندمی میتقس سورال و الیبیت پرونئال، گروه سه به آن از بعدگیرند والف اپی نوریم قرار میغ

 یدارا یحرکتها آکسون آن %6 ت کهاس شده جادیا یانیم بخش در بریف ۲7۰۰۰ز ا کیاتیس عصب

. هستند کیسمپات یبرهایف هیبق و نیلیم فاقد و نیلیم یدارا یحس یبرهایف بیترت به %43 و % ۲3 ن،یلیم

 ,Yazar)گیرند ا میمنش  L5یقطعه از % 54 وL4 یهقطع زا L3 ، 44%یقطعه از %۲ برها،یف نیا نیب از

Çakır et al. 2020). 

 

   کیاتیمنشا عصب س -6-1شکل 

 



 ضایعات اعصاب محیطی و چگونگی ترمیم آن -9-1

های ناشی ازتروما راشامل درصد از کل موارد ابتال به جراحت ۲.۸صدمات اعصاب محیطی حدود 

. (Noble, Munro et al. 1998)های قابل مالحظه ای گردد تواند منجر به معلولیتشوندکه میمی

های ها وسلولای است که با تغییرات گسترده ای در سطح نورون فرآیند ترمیم اعصاب محیطی روند پیچیده

شوآن همراه است.قطع ارتباط آکسون با جسم سلولی نورون مربوطه و اندام هدفش موجب حذف عوامل 

تخریبی به نام تحلیل ی دیستال عصب آسیب دیده، وارد روندنوروتروفیک وعدم تغذیه شده ودرنتیجه قطعه

های شوآن ساکن قطعه دیستال عصب آسیب دیده ضمن تمایززدایی وتکثیر، گردد.همزمان سلولوالرین می

ازطریق فاگوسیتوز بقایای سلولی وقطعات میلین برجای مانده از تحلیل والرین وتشکیل نوارهای بونگنر به 

ها آماده شان، محیط راجهت ترمیم آکسونهای درحال ترمیم به سمت اندام هدفمنظور هدایت آکسون

های شوان از طریق ترشح برخی فاکتورهای رشدهمچون فاکتور رشد عصبی کنند. عالوه براین، سلولمی

های ماتریکس خارج سلولی مانند المینین و فیبرونکتین، وفاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز، ساخت مولکول

های جدید، سبب پیشبرد روند ترمیم اعصاب ه کردن آکسونتنطیم پاسخ ایمنی بدن و همچنین میلین

گرچه بیش از دو قرن از اولین جراحی ترمیم اعصاب محیطی میگذرد شوند. محیطی و بازیابی عملکردی می

 رشد به شروع هاآکسون عصب، قطع از پس ی ترمیم این ضایعات وجود دارد.هنوز مجهوالت زیادی درباره

 که دهدمی رخ یزمان موفق میترم.کندمی شدن خارج به شروع متعدد یهاجوانه آکسون هر از و کنندمی

 داخل در ارتباط، یبرقرار صورت در که کند، برقرار ارتباط یعصب یتنه در موجود شوان یهاسلول با

 حدود در میترم سرعت ترفیظر یعصب یهارشته در .کندمی رشد ستالید جهت در و الیآندونور یهالوله

 حال در یهاجوانه ورود .است روز در متر یلیم 5 حدود در بزرگتر یهاتنه در و است روز در متر یلیم ۲

 احتمال عصب ستالید و مالیپروکس یهاتنه قیدق افتنی تماس نیهمچن و الیاندونور یهالوله به رشد

 واحد ه،یاول یعصب رشته به نسبت شده یبازساز رشته کی در .دهندمی شیافزا رو عصب کامل یبازساز

 یبرهایف از یشتریب تعداد گذشته به نسبت منفرد آکسون هر که مفهوم نیا به .است بزرگتر یحرکت
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 شده یده عصب مجددا که یعضالن کنترل که شودمی باعث امر نیا که، کندمی یده عصب را یعضالن

طبقه بندی آقای سدان که ضایعات . (Fang, Ge et al. 2020)باشند برخوردار یکمتر دقت از اند،

هنوز از نظر بالینی طبقه ، کنندنوتمز ونوروتمز تقسیم میوکسآسی، راکاعصاب محیطی را به سه گروه نوروپا

 بندی باارزشی است.

 

 بندی ضایعات اعصاب محیطی بر اساس نظریه سدانتقسیم -2-9-1

 :کندبه سه دسته تقسیم میآقای سدان ضایعات اعصاب محیطی را 

در اثر فشار آسیب دیده ولی اکنون سالم  معموالً که درآن غالف میلین کسیانوروپار_سدان 1تیپ 

 فشار هرگاه. کندظرف چند هفته برگشت میاً کامل بوده و غالب بازگشت عصبی در این ضایعه معموالً است.

 .شودمی اطالق یراکسانوروپ گردد، یعصب انیجر تیهدا در یموقت اختالل منجربه یطیمح عصب به وارده

 طور به و خود به خود ،یطیمح عصب یعصب یهارشته برگشت ب،یآس بودن فیخف لیدل به حالت نیا در

 حدود در و بوده ریمتغ ،یطیمح عصب به وارده فشار زانیم به توجه با برگشت زمان مدت .بود خواهد کامل

 طوربه ،یعصب یبرهایف کامل و یخود به خود برگشت زمان مدت .بود خواهد ماه چند یال ساعت نیچند

 .ردیگیم صورت هفته ۸ یال 6 یط متوسط

آکسون سلول  که در آن عالوه بر آسیب غالف میلین،( Axonotmesis)تمزونوسآک_سدان  ۲تیپ 

عصبی برای  شود ولی غالف نگهدارنده سالم است. در این ضایعه با توجه به این که مسیرنیز قطع می

برگشت کرده ولی برگشت آن چند ماه به طول می الً عصب معمو بازگشت عصب دژنره شده سالم است،

 .انجامد

 هایسلول و( هاغالف)ی وندیپ یهابافت یول گردند، عهیضا دچار هاآن نیلیم پوشش و هاآکسون اگر

 نیازب یآکسون یوستگیپ چون.است سیآکسونوتمز نوع از یطیمح عصب بیآس بمانند، یباق سالم شوان



 به و بود کرده ریتفس را یآکسون بیآس یدهیپد والر بار نیول. اافتدیم اتفاق نیوالر دژنرسانس رود،یم

 آکسون( ستالید)ییانتها قسمت ،یآکسون بیآس هنگام به .است معروف نیوالر دژنرسانس بنام جهت نیهم

 یهاسلول اما دارد، همراه به هم را آن بیتخر باشد، زین نیلیم یحاو آکسون اگر و رودیم نیب از مرور به

 یاریبس وم،یآندونور غالف و کنندمی ترک را محل ماکروفاژها جیتدر به .گردندیم ریتکث و ماندهیباق شوان

 .دهدمی یجا خود در را شوان یهاسلول از

 ادامه غالف ریمس در خود رشد به ایجوانه جادیا با دهید بیآس آکسون (مالیپروگز)ی فوقان قسمت

 یطیمح عصب همان کوچکتر یهاشاخه از تر عیسر ،یطیمح اعصاب یتنه در آکسون رشد سرعت .دهدمی

 عمل به یازین معموالً و بوده یخود به خود یعصب یبهبود س،یآکسونوتمز در. است بیآس هنگام به

 .ندارد یجراح

عالوه بر آسیب عصبی غالف نگهدارنده، الیاف که در آن ( neurotmesis) نوروتمز_سدان 3تیپ 

 در انتهای آن به هم متصل باشد. عصب ممکن است به کلی پاره شده و یا دو عصبی هم آسیب دیده است.

 .شوندمی پاره زین یعصب یهاغالف آکسون، بر عالوه و شده قطع کامل طوربه یطیمح عصب تنه حالت، نیا

 فقدان ن،یبنابرا.گردند یطیمح عصب کی یپارگ باعث توانندمی دیشد ضربات و یکشش یروهاین ها،یدگیبر

 یخود به خود یبهبود عدم علت به س،ینوروتمز در .دارد وجود( خودکار) اتونوم و یحرکت ،یحس عملکرد

 انجام عصب غالف یجراح دیبا آکسونوتمز برخالف نوروتمز در. است ازین یجراح عمل به ،یطیمح عصب

 امکان نشود انجام غالف یجراح اگر. شود میترم خودبه  خود عصب هامدت از بعد آکسونوتمز مانند تا شود

 .(AALAMI, 2001) دارد وجود نوروما لیتشک

ن برقرار شد ولی نتایج این آتداوم  دوخته و1975سال  در گرچه اعصاب محیطی پاره شده برای اولین بار

اتومی اعصاب آنعلت آن ناآگاهی جراحان از فیزیولوژی و  کار تا اوایل نیمه دوم قرن نوزدهم ناامیدکننده بود.

ناتومی آ با افزایش اطالعات پزشکان درمورد 19از اوایل قرن  د.و نبودن امکانات کافی برای عمل جراحی بو

 .مدآاعصاب محیطی به دست  العات بیشتری درباره ترمیم ضایعاتطفیزیولوژی اعصاب محیطی ا و
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که ترمیم اعصاب محیطی چیزی باالتر از  در حقیقت پس از جنگ جهانی دوم جراحان دریافتند

های جراحی ظریف برای پیدایش وسایل و نخ ها،پیدایش آنتی بیوتیک دوختن دو انتهای عصب است.

از عواملی بودند که نتایج ترمیم اعصاب محیطی رو  ... جراحی و کوپبه کار بردن میکروس دوختن اعصاب،

 امیدوار کردند.

 

 عوامل موثر در ایجاد ضایعه در اعصاب محیطی -10-1

  ونیکمپرس(1

 که دهد رییتغ را آن یعرض ابعاد عصب یبررو اثر بای خارج ای و یداخل یروین که دهدمی رخ یزمان

 فشار همانند یمتعدد عوامل اثر در است ممکن حاد ونیکمپرس.کنندمی میتقس مزمن و حاد نوع دو بر

 مزمن ونیکمپرس. شود جادیا...و مانیزا از یناش مادر بر شده وارد فشار ها،یشکستگ وزنه، ینیسنگ از یناش

 شودمی جادیا مدت یطوالن نشستن مثل هاستاندام از مداوم استفاده علت به معمول طور به  یخارج نوع از

 لیتشک و هاهماتوم رونده، شیپ یتومورها همچون یعوامل دراثر یداخل نوع از مزمن ونیکمپرس یول

 شکل رییتغ سبب باشد ینوع هر از ونیکمپرس یکل طور به .برد نام را عصب کینزد در اسکار یهابافت

 .ابدییم شیافزا عصب آن با مرتبط اندام و عصب به بیآس احتمال و شده عصب یکیزیف

 یسکمیا(۲

 ازین برهایف یکیمتابول یازهاین برآوردن جهت یکاف خون دنیسر ،یعصب یهاامیپ حیصح انتقال یبرا

 ممکن فتادهین اتفاق یدرست به یعصب امیپ انتقال نرسد یعصب یبرهایف به یکاف خون که یهنگام .است

 سبب توانندمی یمتعدد عوامل .ستین انتظار از دور زین ونیدژنراس و دیشد یسکمیا دچار است

 عاتیضا ون،یکمپرس ،یعصب یبرهایف کننده هیتغذ یهارگ یتنگ از یناش عاتیضا :همچون شوندسکمییا

 ... و یرگ اسپاسم از یناش
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Abstract 
Research Aim: Following severe peripheral nerve injury (PNI), nerve regeneration and 

functional recover did not occur completely. The objective of the present study was to assess 

the effect of cerium oxide nanoparticles on functional recovery of sensory and motor neurons 

following sciatic nerve crash in male Wistar rats. 
Research method: Forty male Wistar rats were divided into five groups (n = 10 in each group) 

including intact control, negative control (Crush the nerve), sham-operated group (surgical 

procedure without the nerve crash), experimental group 1 and 2 (sciatic nerve was crashed and 

treated with 20 or 80 mg/kg cerium oxide nanoparticles respectively. Then, the right sciatic 

nerve was crashed one centimeter above the nerve branching site. The foot print test was 

evaluated during the test period. 
Findings: Regeneration process rate and functional recovery quality of sciatic nerve sensory 

and motor neurons significantly increased in rats treated with cerium oxide nanoparticles 

compared to negative control group. 
Conclusion: Administration of cerium oxide nanoparticles improve the regeneration process 

of sensory and motor neuron peripheral sensory and motor neuron injury in rats. 
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