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 دهد یم شیرا افزا ي در مغز استخواندیوپلوئیالقا آنبی حرکتی حاد  استرس

 امیر محمد ملوندي، فرهنگ حداد، علی مقیمی
 .وسی مشهدگروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فرد

  :چکیده
در مقیاس سلولی نیز استرس باعث تغییرات نامطلوبی در . استرس فیزیولوژیک در مدت کوتاه می تواند تاثیرات قابل توجهی را بر سیستم عصبی، اندوکرینی، ایمنولوژیکی القا کند

ه توسط استرس ایجاد می گردد می تواند زمینه ساز افزایش اختالالت در تقسیم سلولی عدم ثبات در مکانیزم هاي سلولی ک. متابولیسم سلول و مکانیزم هاي داخل سلولی می گردد
در این پژوهش براي  .عه سرطان استآنیوپلوئیدي به عنوان پدیده اي که در نتیجه مستقیم اختالل در تقسیم سلولی ایجاد می گردد داراي نقشی غیر قابل انکار در ایجاد و توس.شود

بوسیله آزمون میکرونوکلئوس گروه هاي مختلف تیمار آنیوژن، استرس و استرس ) balb/cنژاد(استرس و آنیوپلوئیدي در سلول هاي مغز استخوان موش هاي نربدست آوردن ارتباط 
وین (ي مشاهده شده در تیمار استرس همراه با آنیوژن پس از بررسی نتایج، داده ها نشان دهنده افزایش چند برابري القا آنیوپلوئید. همراه با آنیوژن و کنترل مورد آزمایش قرار گرفتند

  بودند) بالستین
  استرس حاد، آنیوپلوئیدي، وین بالستین، آزمون میکرونوکلئوس: لغات کلیدي

  
  : مقدمه

دیده که حالت هموستاتیک او را استرس به صورت کلی به حالت یا شرایطی گفته می شود که جاندار با موارد گوناگونی از تحریکات حقیقی و یا ادراکی روبه رو گر
پاسخ فیزیولوژیکی که با استرس القا می شود بر روي سیستم عصبی مرکزي ) 14،28،2(اعم از رفتاري، اندوکرینی و تغییرات ایمنولوژیکی مورد تاثیر قرار می دهد

ی خودمختار می گردد و در نتیجه باعث ایجاد و سیستم عصب HPA(hypothalamic–pituitary–adrenal axis,)تاثیر گذارده و باعث فعال سازي 
و همچنین بر فرایند هاي سلولی ) 2,16(که این تغییرات می تواند فراهم کننده اختالالت در سیستم ایمنی  (33)تغییراتی در سیستم اندوکرین بدن می گردد

مطالعات نشان داده است بافت هایی از . هاي بافتی گزارش نمودند اثر استرس حاد را بر ایجاد خرابی 2002و همکاران در سال  Sanchez).35,32,19(گردد
به این نحو استرس بی حرکتی توانایی القا نکروز میوکاردي را در تعداد زیادي از گونه هاي . جمله قلب به علت استرس هاي کوتاه مدت دچار تخریب می گردند

    (36).جانوري دارد
اه باعث تحریک هیپوکامپ شده که این مساله باعث تولید آرژنین وازوپریسین و فاکتور آزادسازي گلوکورتیکوتروپین استرس فیزیولوژیک حتی در مدت زمان کوت

کورتیکوئیدها می می گردد این فاکتور خود باعث آزاد سازي آدرنوکورتیکوتروپین از هیپوفیز قدامی شده که این ماده کورتکس آدرنال را تحریک به تولید گلو
استرس بی حرکتی به صورت حاد منجر به افزایش مقدار ترشح گلوکوتیکوئیدها گردیده در . مواد باعث سرکوب مکانیسم هاي دفاعی بدن می شوند نای)6.(کند

ري مختل می چشمگی نتیجه حیوان از حالت طبیعی به دور می ماند، زیرا سیستمهاي متابولیک مربوط به استفاده از پروتئین ها، کربوهیدرات ها و چربیها به حد
  (BDNF) تاثیرات حاد محیطی از جمله استرس جمعیتی القاء کننده تغیرات رفتاري بلند مدت می دهد در این مورد فاکتور خنثی گر خروجی مغز. گردند

Brain-derived neurotrophic factor ماال در تغییرات رفتاري حائز اهمیت است بیان این فاکتور تعدیل کننده ترشح گلوکورتیکوئیدها می باشد که احت
این افزایش ضمن اینکه به . در بافت مغز می گردد NO)(همچنین استرس بی حرکتی باعث افزایش تولید نیریت اکساید (33).القا شده بوسیله استرس نقش دارند

توجه به موارد فوق احتمال تاثیر . (48)ها می گرددعنوان یک ژنوتوکسیک مطرح است، باعث سرکوب تولید تستوسترون و متقابالً افزایش ترشح کورتیکواستروئید
استرس بی حرکتی حاد باعث افزایش سطح گلوکورتیکوئیدها در پالسما شده و این مواد با استیالسیون ).13,22(مستقیم ژنتیکی را بر سلول زیادتر می کند

می (1) و ایجاد اختالل در مسیرهاي تکثیر و تقسیم سلول) ,923(سلولی تاثیر بر مکانیزم هاي ) 35.(هیستون ها باعث شل شدن ساختار کروماتین می گردند
   .(8 ,7 ,50).تواند منجر به ایجاد ناهنجاري هاي ژنتیکی در سلول هاي دختري حاصل گردد

 47،  25(ررسی قرار گرفته استاثرات انواعی از استرس بر روي سطح هورمونهاي پالسماي خون و همچنین حاالت رفتاري و سیستم عصبی جانداران بسیار مورد ب
 26, 44, 39, 27)همچنین انتشارات متنوعی در زمینه تاثیرات آنیوپلوئیدي و ناهنجاري هاي کروموزومی بر ایجاد و توسعه سرطان موجود است).  ,4830,24,

هاي هورمونی و متابولیسمی  سلول ها هدف ما این بوده  در این پژوهش با توجه به تاثیرات بیان شده فوق از استرس در ایجاد اختالل در مکانیسم. (40, 12,
  است که آیا می توان ارتباطی میان استرس و صدمات کروموزومی حاصل از اختالالت در تقسیم سلولی بدست آورد؟

  
   مواد و روشها

  مورد استفاده یحیوان آزمایشگاه
 يفارماکولوژ يگروه فیزیولوژ یحیوانات آزمایشگاه يموش ها از مرکز پرورش و نگهدار. استفاده شد هفته عمر داشتند 5-4که بین  balb/cاد ژنر ن يموشها

روز در قفس هاي استاندارد با آب و غذاي آماده در حیوان خانه با شرایط کنترل  10تا  7و جهت تطابق با محیط به مدت  مشهد تهیه گردیدند یدانشگاه علوم پزشک
مراقبت و استفاده از حیوانات مطابق پروتکل انجمن حمایت از حیوانات ایران انجام . نگهداري شدند C°22-20و دماي ) 18:00-06:00(روشن -شده دوره تاریک

  .پذیرفت
  ) وین بالستین(تیمار آنیوژن 

ی آنیوپلوئیدي بر سلول هاي مغز مطالعات قبلی نشان داد که بهترین دوز و زمان تاثر القای.دوز و زمان تیمار با وین بالستین بر اساس مطالعات قبلی بدست آمد
  .(29)ساعت پس از تیمار است 24وزن بدن و  mg/kg 2استخوان موش ها 

  تیمار استرس و استرس همراه با آنیوژن
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عت بعد یک ساعت قبل از خاموشی نور محل نگه داري و یک سا(ساعت  2براي انجام استرس بی حرکتی موشها در گروه هاي به طور تصادفی انتخاب و به مدت 
در این مدت موش هاي در حال استرس دیدن، در فضایی قرار داشتند که شرایط محیطی آن با حالت . در رسترینر جهت استرس بی حرکتی قرار داده شدند) از آن

وزن بدن به  mg/kg 2ستین با دوز همچنین در گروهی که تیمار شامل استرس بی حرکتی و وین بالستین باهم بود ابتدا وین بال. قبل از استرس کامالً یکسان بود
  .زمان و شرایط تیمار با حالت هاي دیگر دقیقاً یکسان بوده اند. داخل صفاق موشها تزریق و سپس استرس می دیدند

  )آزمون میکرونوکلئوس(شمارش
، 18(استفاده شد Hayashiو  Schmidدي از روش پیشنها )Micronucleus Test( جهت نمونه برداري از مغز استخوان براي انجام آزمون میکرونوکلئوس

ن به کمک بطور خالصه، پس از کشتن موش ها با کلروفرم، هر دو استخوان ران از بدن جدا شد و بعد از جدا سازي کامل ماهیچه هاي اطراف، مغز استخوا). 38
الم .تهیه گردیدهاي سلولی پس از سانتریفوژ گسترش جداگانه  از هر استخوان به طوربدست آمده  ياز سلول ها. استخراج گردید FCSمیلی لیتري با  2سرنگ 

صورت  يگرانوالد رنگ آمیز يما -به شیوه گیمساتثبیت سلول ها در الکل مطلق انجام و سرانجام  ساعت در معرض هوا قرار داده شدند؛سپس 24ها 
( سلول پلی کروماتیک 1000در هر الم تعداد حداقل . نجام شدا 1000با بزرگنمایی ) Olympus BH2( شمارش سلولی توسط میکروسکوپ نوري.پذیرفت
PCE( در هر شمارش تعداد سلول هاي حاوي میکرونوکلئوس. شمارش گردید )PCEMN( تعیین شد .  

  بررسی آماري 
تیمار شده با کنترل و همینطور با یکدیگر در این بررسی گروه هاي . انجام شد Minitabمقایسه آماري داده ها بوسیله آنالیز واریانس یک جهته توسط نرم افزار 

وجود حروف یکسان به معنی . مشخص شده است cو  bو  aدر جداول موجود، تفاوت آماري گروه هاي تیمار شده با کنترل و با یکدیگر با حروف . مقایسه شدند
  .عدم وجود تفاوت معنی دار بین گروه هاست

  نتایج 
  :رس و آنیوپلوئیدي  چهار گروه آزمایشی در شرایط محیطی کامالً یکسان و کنترل شده تعریف گردیدنددر این پژوهش براي یافتن ارتباط است

انگین نتایج در این گروه موشها تحت هیچ گونه تیماري قرار نگرفتند و در شرایط یکسان و همزمان با سایر گروه ها مورد نمونه برداري قرار گرفته ومی: کنترل
  .می باشد که بررسی تفاوت ها در ادامه آمده است % 0.23 ± 1.73بدست آمده نشان دهنده 

انتخاب و به موشها به صورت داخل صفاقی تزریق نتـایج پـس از نمونـه بـرداري و      mg/kg 2با استفاده از داده هاي بدست آمده از کار قبلی دوز: تیمار آنیوژن
مقدار آنیوپلوئیدي القا شده در این گروه . مالحظه می کنید) 1(گین نتایج را در جدول و نمودارهمانطور که میان.(29) بدست آمد  4.07 ±  0.61شمارش میانگین 

  . با گروه کنترل و گروه استرس همراه با وین بالستین اختالف معنی دار دارد، اما با گروه استرس داراي اختالف معنی داري نیست
ساعت قرار گرفتند پس از نمونه برداري  2این گروه یک بار مورد استرس بی حرکتی به مدت  حیوانات طبق پروتکل ذکر شده در قبل در: تیمار استرس 

آنالیز آماري نشان دهنده عدم وجود تفاوت . دیده می شود) 1(میانگین این گروه در جدول و نمودار . بودند  2.93 ±1.79 میانگین نتایج بدست آمده نشان دهنده
  .اما با گروه استرس همراه با آنیوژن اختالف معنی داري دارد. ه در این گروه؛ هر دو گروه کنترل و تیمار آنیوژن استمعنی دار بین داده هاي بدست آمد
ساعت  24پس از .قرار گرفته سپس استرس دیدند) mg/kg2(در این گروه موشها ابتدا مورد تزریق وین بالستین ): وین بالستین(استرس همراه با آنیوژن

و همچنین در باال ذکر گردید نتایج بدست آمده در این گروه با تمامی ) 1(ورت گرفته و نتایج مورد آنالیز قرار گرفتند، همانطور که در جدول و نمودارنمونه برداري ص
  .گروه ها داراي اختالف معنی دار بود

 بحث
  ارتباط وین بالستین و آنیوپلوئیدي 

همچنین  ). 1شکل (از دسته وینکا آلکالوئید ها و داراي استفاده در درمان انواعی از سرطان است ) g/mol947/810:و وزن مولکولی C46H58N4O9(وین بالستین
این داروي . شبکه میکروتوبولی بین متافاز تا آنافاز متوقف می کندفعالیت میتوزي را بدون دپولیمریزه کردن )nM 0.1-6(ثابت شده است در غلظت هاي پایین

در حقیقت وین بالستین امروزه . می تواند فعالیت رشد و کوتاه شدن انتهاي میکروتوبول ها را متوقف کرده و زمان تقسیم را افزایش دهد قدرتمند در غلظت پایین
وانی محاسبه گردید که این میزان در محدوده فرا% 1.73در گروه کنترل برابر  PCEMNفراوانی ). 49(به عنوان یک متوقف کننده قوي میتوز شناخته می شود

اندازه نسبتا بزرگ میکرونوکلئوس هاي القایی بعد از تیمار با وین بالستین، نشان ). 42, 20(دارد بدست آمده از مطالعه اي که به هدف دیگري انجام شده بود قرار
انتظار می رود که این ) 21, 5, 3(توانایی آنیوژنیک وین بالستین در مطالعات متعددي به اثبات رسیده است. دهنده خاصیت آنیوژنیک وین بالستین است

میلی گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن نشان داد که  2تیمار با دوز ). 46(میکرونوکلئوس ها بدلیل داشتن کروموزوم هاي کامل اندازه نسبتا درشتی را دارا باشند
و همچنین کاري مشابه ) 29(نتایج گزارش شده در کار پیشین. القا می گرددفراوانی معنی داري از میکرونوکلئوس توسط وین بالستین، در مقایسه با گروه کنترل، 

  ) 34(که با هدف بررسی اثرات کالستوژنیک وین بالستین صورت گرفته است تایید کننده این نتایج است
  اثر استرس بر دوره و چرخه سلولی

این تغییرات بر روي نقل و انتقال از غشاء، سمزدایی، متابولیسم مواد )9(یر می کند فیزیولوژي بیشتر گیاهان و جانوران به طور قابل توجهی بین روز و شب تغی
گلوگورتیکوئیدها در تنظیم این دوره ها . حتی تغییر روز و شب بر روي بیان ژن هاي تنظیمی چرخه سلولی تاثیر گذار هستند. غذایی و چرخه سلولی تاثیر می گذارد

ضور یا عدم حضور نور به گونه اي در بیان ژنها تغییر ایجاد می کند که مکانیزم هاي سلولی و فیزیولوژیکی تغییر می نقش مهمی ایفا می کنند در حقیقت ح
بدست آمد که نشان دهنده افزایش فراوانی نسبت به گروه کنترل است،اما این % 2.93گروه تیمار استرس  PCEMNفراوانی  .)مراجعه کنید 9براي مرور به (کنند

  .تایید کننده تاثیر استرس بر مکانیزم هاي چرخه سلولی است 1986در سال   Borodin و  Gorlovگزارش  .قد معنی داري آماري استافزایش فا
در این هنگام تغییر  در حال تغییر وضع فیزیولوژیک سلولی خود از روز به شب هستند؛) کنترل(سترس هنگامی ایجاد شده است که بدن موشها در شرایط عاديا 

که تاثیرات این آشفتگی می تواند در هرگونه فعالیت سلولی از جمله  (1)القایی سطح هورمون هاي استرس می تواند اوضاع سلول را براي مدتی آشفته سازند
  . تقسیم سلولی ایجاد اختالل کند
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  ارتباط استرس و آنیوپلوئیدي
نسبت به گروه هاي کنترل،استرس و وین بالسین  PCEMNوین بالستین نشان دهنده افزایش معنی دار فراوانی  فراوانی بدست آمده از گروه استرس همراه با

این نشان دهنده تاثیر افزایشی استرس بر فراوانی ناهنجاري القاء .ایجاد ننموده است PCEMNاست، در حالیکه استرس به تنهایی افزایش معنی داري در فراوانی 
نشان دهنده تاثیر مستقیم استرس حاد بر سلول هاي مغز استخوان می باشد؛  2001و همکاران در سال  Nersesyanگزارش . ن داردشده در مغز استخوا
  .  نشان دهنده تاثیر سیتوژنتیکی استرس بر سلول دارند 2006در سال Butorinaو Vostrikova و 1979و همکاران در سال  Timoshinهمچنین مطالعات 

این امر نشان دهنده این موضوع است که به . در گروه وین بالستین نیز نسبت به گروه استرس فاقد معنی آماري است PCEMNافزایش فراوانی  از طرف دیگر 
  .  هر صورت استرس به تنهایی نیز توانسته است باعث القا ناهنجاري کروموزومی در سلول هاي مغز استخوان گردد

ترس سطح گلوکورتیکوئیدها در پالسما به شدت افزایش می یابد این مواد بر فرایندهاي متابولیسمی و تکثیر سلولی در مغز مدت زمان کوتاهی پس از ایجاد اس
سطح ) 41 ,32.(استخوان تاثیر دارند در حقیقت گلوکوتیکوئیدها داراي نقشی پیچیده هم از تحریک کنندگی و هم از مهارکنندگی در فرایند هاي سلولی هستند

ال تغییر یکوئیدها پس از مدتی بوسیله مکانیسم هاي ضد استرس بدن در پالسما تعدیل می گردد اما در حضور مستمر عامل استرس زا این سطح مدام در حگلوکورت
گر در اختالالت و است، توجه به نکته ضروري است که در این هنگام بدن به طور خود به خود در حال تغییر سیستم شبانه روزي خود است و این نیز عاملی دی

به طور معمول سلول به علت نقص . ها اثر مهاري بر روي مکانیسم آپپتوز و مرگ سلولی دارند هاهمچنین گلوگورتیکوئید. آشفتگی سلولی در هنگام تیمار می باشد
و تغییر در مکانیسم هاي  DNAالقاء خرابی  نشان دهنده 2007هاي ژنتیکی به سمت آپپتوز و یا مرگ سلولی می رود  نتایج کار فلینت و همکاران در سال 

این مساله تایید کننده عدم تفاوت معنی دار بین گروه استرس و . تعمیري و الگوهاي بیان ژنی و ایجاد جابه جایی هاي کروموزمی توسط استرس حاد محیطی است
ر می گیرند که مدت زمان کافی حهت بروز شکل میکرونوکلئوس داشته کنترل است زیرا در آزمون میکرونوکلئوس ناهنجاري هاي کروموزمومی مورد بررسی قرا

اما در . دي ختم گرددباشد، به عبارت دیگر تاثیر استرس به تنهایی به اندازه اي اوضاع سلول را آشفته و دگرگون نمی سازد تا نتیجه آن به ناهنجاري هاي تعدا
به دیگر سخن حالت ایجاد گردیده در هنگام . استرس به نحو چشمگیري اثر آن را افزایش می دهدهنگامی که سلول تحت تاثیر عاملی بیرونی قرار می گیرد 

  .می یابداسترس باعث آشفتگی سلول می گردد و این حالت استعداد ایجاد ناهنجاري هاي کروموزومی را در سلول هاي دختري به طور قابل توجهی افزایش 
وه هاي تیمار با گروه کنترل نشان دهنده تفاوت معنی داري بین گروه استرس همراه با وین بالستین و سایر گروه مقایسه آماري داده هاي بدست آمده در گر

. دارد balb/cاین افزایش چشمگیر اثبات کننده تاثیر شدید استرس بی حرکتی بر افزایش القاء آنیوپلوئیدي در سلول هاي مغز استخوان موش هاي نر نژاد . هاست
حقیق یک بار دیگر جدي گرفتن خطرات محیطی از جمله استرس هاي محیط کار و اجتماعات انسانی بر روي ایجاد و توسعه سرطان و ناهنجاریهاي نتایج این ت

  . کروموزومی گوشزد کرده و اهمیت مقابله و ایجاد راه هایی جهت به حداقل رساندن چالش هاي محیط انسانی را بیش از پیش آشکار می گرداند
  و تشکر تقدیر

پزشکی مشهد کمال  نویسندگان بر خود الزم می دانند بدینوسیله از راهنمایی هاي دکتر آرین مسئول مرکز پرورش و نگهداري حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم
  .سپاسگذاري را به عمل آورند

References: 
1. Barnes PJ. (2006) Corticosteroid effects on cell signalling. Eur Respir J 27(2):413-26. 
2. Bauer ME, Perks P, Lightman SL, Shanks N. (2001) Restraint stress is associated with changes in glucocorticoid immunoregulation. 
Physiol Behav. 73(4):525-32. 
3. Bonatti S., Cavalieri Z., Viaggi S., Abbondandolo A. (1992) The analysis of 10 potential spindle poisons for their ability to induce 
CREST-positive micronuclei in human diploid fibroblasts. Mutagenesis 7: 111-114. 
4. Buchanan B.B., Gruissem W., Jones R.L. (2000) Biochemistry & Molecular Biology of plants. . American Society of Plant 
Physiologists, Rockville, Maryland. 
5. Channarayappa O.T., Nath J. (1992) Clastogenic and aneuploidogenic effects of cigarette smoke condensate, mitomycin C and 
vincristine sulfate. Mutagenesis  7: 457-460. 
6. Chen QM, Alexander D, Sun H, Xie L, Lin Y, Terrand J, Morrissy S, Purdom S. (2005) Corticosteroids inhibit cell death induced by 
doxorubicin in cardiomyocytes: induction of antiapoptosis, antioxidant, and detoxification genes.Mol Pharmacol. 67(6):1861-73.  
7. Cimini D, Degrassi F. (2005) Aneuploidy: a matter of bad connections. Trends Cell Biol. 15(8):442-51.  
8. Dey P. (2004) Aneuploidy and malignancy: an unsolved equation. J Clin Pathol. 57(12):1245-9. 
9. Dickmeis T, Lahiri K, Nica G, Vallone D, Santoriello C, Neumann CJ, Hammerschmidt M, Foulkes NS. (2007) Glucocorticoids play a 
key role in circadian cell cycle rhythms. PLoS Biol. 5(4):e78. 
10. Duesberg P.(2007) Chromosomal chaos and cancer. Sci Am. 296(5):52-9. 
11. Duesberg P, Li R, Fabarius A, Hehlmann R. (2006) Aneuploidy and cancer: from correlation to causation. Contrib Microbiol. 
13:16-44. 
12. Duesberg P, Li R, Fabarius A, Hehlmann R. (2005) The chromosomal basis of cancer. Cell Oncol. 27(5-6):293-318. 
13. Flint MS, Baum A, Chambers WH, Jenkins FJ. (2007) Induction of  DNA damage, alteration of DNA repair and 
transcriptional activation by stress hormones. Psychoneuroendocrinology. 32(5):470-9. 
14. Francis DD, Caldji C, Champagne F, Plotsky PM, Meaney MJ. (1999)  The role of corticotropin-releasing factor--
norepinephrine systems in mediating the effects of early experience on the development of behavioral and endocrine responses to stress. 
Biol Psychiatry. 46(9):1153-66. 
15. Geert J. P. L. Kops, Beth A. A. Weaver & Don W. Cleveland. (2005) On the road to cancer: aneuploidy and the mitotic 
checkpoint. Nat Rev Cancer 5, 773-785  
16. Glaser R, Kiecolt-Glaser JK. (2005) Stress-induced immune dysfunction: implications for health. Nat Rev Immunol 5(3):243-
51. 
17. Gorlov IP, Borodin PM. (1986) Effect of emotional stress on the frequency of meiotic abnormalities in male mice. Genetika. 
22(6):1019-24. 
18. Hayashi M., Tice R.R., MacGregor J.T., Anderson D., Blakey D.H., Kirsh-Volders M., Oleson F.B. Jr, Pacchierotti F., 
Romagna F., Shimada H.(1994) In vivo rodent erythrocyte micronucleus assay. Mut Res 312: 293-304. 
19. Herringa RJ, Nanda SA, Hsu DT, Roseboom PH, Kalin NH. (2004) The effects of acute stress on the regulation of central and 
basolateral amygdala CRF-binding protein gene expression.Brain Res Mol Brain Res. 131(1-2):17-25.  



  ی زیست شناسی سلولی و مولکولیدومین همایش مل
 1386بهمن  10و  9کرمان، 

 ١٢٦

20. Hosseinimehr SJ, Tavakoli H, Pourheidari G, Sobhani A, Shafiee A. (2003) Radioprotective effects of citrus extract against 
gamma-irradiation in mouse bone marrow cells. J Radiat Res 44(3):237-41. 
21. Huber R, Salassidis K, Kulka U, Braselmann H, Bauchinger M. (1996) Detection of centromeres in vinblastine- and radiation-
induced micronuclei of human lymphocytes using FISH with an alpha satellite pancentromeric DNA probe. Environ Mol Mutagen 
27(2):105-9. 
22. Ito K, Yamamura S, Essilfie-Quaye S, Cosio B, Ito M, Barnes PJ, Adcock IM. (2006) Histone deacetylase 2-mediated 
deacetylation of the glucocorticoid receptor enables NF-kappaB suppression. J Exp Med. 203(1):7-13. 
23. Kitamura H, Konno A, Morimatsu M, Jung BD, Kimura K, Saito M. (1997) Immobilization stress increases hepatic IL-6 
expression in mice. Biochem Biophys Res Commun. 238(3):707-11. 
24. Kosten TA, Karanian DA, Yeh J, Haile CN, Kim JJ, Kehoe P, Bahr BA. (2007) Memory impairments and hippocampal 
modifications in adult rats with neonatal isolation stress experience. Neurobiol Learn Mem. 88(2):167-76. 
25. Kyrou I, Tsigos C. (2007)  Stress mechanisms and metabolic complications. Horm Metab Res.39(6):430-8.  
26. Li JJ, Li SA. (2006) Mitotic kinases: the key to duplication, segregation, and cytokinesis errors, chromosomal instability, and 
oncogenesis. Pharmacol Ther 111(3):974-84.  
27. Li R, Rasnick D, Duesberg P. (2002) Correspondence re: Zimonjic D, et al: Derivation of human  tumor cells in vitro without 
widespread genomic instability. Cancer Res 2001; 61:8838–8844. Cancer Res; 62:6345–6348. 
28. Lombardo KA, Herringa RJ, Balachandran JS, Hsu DT, Bakshi VP, Roseboom PH, Kalin NH. (2001) Effects of acute and 
repeated restraint stress on corticotropin-releasing hormone binding protein mRNA in rat amygdala and dorsal hippocampus. Neurosci 
Lett. 302(2-3):81-4.  
29. Malvandi A.M., Haddad F., Moghimi A. (2007) Determining the dose and time of vinblastin treatment for induction of 
aneuploidy in mouse (balb/c) bone marrow cells using Micronucleus assay. Iranian J of Basic Med Sci 10(1): 46-53. 
30. Mantsch JR, Taves S, Khan T, Katz ES, Sajan T, Tang LC, Cullinan WE, Ziegler DR. (2007) Restraint-induced corticosterone 
secretion and hypothalamic CRH mRNA expression are augmented during acute withdrawal from chronic cocaine administration. 
Neurosci Lett. 30;415(3):269-73. 
31. Nersesyan AK, Boffetta P, Sarkisyan TF, Zalinyan GG, Arutyunyan RM. (2001) Chromosome aberrations in lymphocytes of 
persons exposed to an earthquake in Armenia. Scand J Work Environ Health. 27(2):120-4. 
32. Phillips JE, Gersbach CA, Wojtowicz AM, Garcia AJ. (2006) Glucocorticoid-induced osteogenesis is negatively regulated by 
Runx2/Cbfa1 serine phosphorylation. J Cell Sci. 119(Pt 3):581-91.  
33. Pizarro JM, Lumley LA, Medina W, Robison CL, Chang WE, Alagappan A, Bah MJ, Dawood MY, Shah JD, Mark B, 
Kendall N, Smith MA, Saviolakis GA, Meyerhoff JL. (2004) Acute social defeat reduces neurotrophin expression in brain cortical and 
subcortical areas in mice. Brain Res. 1025(1-2):10-20. 
34. Ramesh C., Palo A.K., Padhy A. (2004) Cytogenetic Consequences of Vinblastine Treatment in Mouse Bone Marrow. 
Chemotherapy 50: 171-177. 
35. Saklatvala J. (2002) Glucocorticoids: do we know how they work? Arthritis Res. 4(3):146-50.  
36. Sanchez O, Arnau A, Pareja M, Poch E, Ramirez I, Soley M. (2002) Acute stress-induced tissue injury in mice: differences 
between emotional and social stress. Cell Stress Chaperones. 7(1):36-46.  
37. Satoh E, Edamatsu H, Omata Y. (2006) Acute restraint stress enhances calcium mobilization and proliferative response in 
splenic lymphocytes from mice. Stress. 9(4):223-30.  
38. Schmid W. (1975) The micronucleus test. Mut Res 31: 9-15. 
39. Steinberg D. (2004)  Appraising aneuploidy as a cancer cause. Scientist 18:26–27. 
40. Stewenius Y, Gorunova L, Jonson T, Larsson N, Hoglund M, Mandahl N, Mertens F, Mitelman F, Gisselsson D. (2005) 
Structural and numerical chromosome changes in colon cancer develop through telomere-mediated anaphase bridges, not through mitotic 
multipolarity. Proc Natl Acad Sci U S A. 102(15):5541-6.  
41. Sundberg M, Savola S, Hienola A, Korhonen L, Lindholm D. (2006) Glucocorticoid hormones decrease proliferation of 
embryonic neural stem cells through ubiquitin-mediated degradation of cyclin D1. J Neurosci. 26(20):5402-10.  
42. Tiku AB, Abraham SK, Kale RK. (2004) Eugenol as an in vivo radioprotective agent. J Radiat Res. 45(3):435-40. 
43. Timoshin SS, Simon NB, Baranov AP. (1979) Effect of some stressors on the mitotic regimen of the corneal epithelium and 
on the level of aneuploid bone marrow cells of adrenalectomized albino rats. Biull Eksp Biol Med. 88(9):338-41. 
44. Tomonaga T, Nomura F. (2007) Chromosome instability and kinetochore dysfunction. Histol Histopathol 22(2):191-7.  
45. Vostrikova TV, Butorina AK. (2006)  Cytogenetic responses of birch to stress factors. Izv Akad Nauk Ser Biol. (2):232-8.  
46. Wakata A., Sasaki M.S. (1987) Measurement of micronuclei by cytokinesis-block method in cultured Chinese hamster cells: 
comparison with type and rates of chromosome aberrations. Mut. Res. 190: 51-57. 
47. Weiss SJ. (2007)  Neurobiological alterations associated with traumatic stress. Perspect  Psychiatr Care. 43(3):114-22. 
48. Weissman BA, Sottas CM, Zhou P, Iadecola C, Hardy MP. (2007) Testosterone production in mice lacking inducible nitric 
oxide synthase expression is sensitive to restraint stress.Am J Physiol Endocrinol Metab. 292(2):E615-20. 
49. Wendell K.L., Wilson L., Jordan M.A. (1993) Mitotic block in hela cells by vinblastine: ultrastructural changes in 
kinotochore-microtubule attachment and centrosomes. J. Cell Sci 104: 261-274. 
50. Yuen KW, Montpetit B, Hieter P. (2005) The kinetochore and cancer: what's the connection? Curr Opin Cell Biol. 17(6):576-
82. 

  
  
  
  
  
  

  
  
  



  ی زیست شناسی سلولی و مولکولیدومین همایش مل
 1386بهمن  10و  9کرمان، 

 ١٢٧

   )4(ساختار وین بالستین -)1(شکل 
  

  در  تیمارهاي مختلف PCEMNمیانگین درصد فراوانی ) 1(جدول 

Groups of treated and control mice 
MNPCE in 100 

PCE PCE/NCE 
Control 1.73 ± 0.23 a 49.98 ± 0.75 

Stress treatment 2.93 ± 1.79 a,b 50.23 ± 1.12 
vinblastin treatment 4.07 ± 0.61 b 51.12 ± 0.95  

Stess/Vinblastin treatment 14.26 ± 3.31 c 48.56 ± 1.27  
a,b,c  نشان دهنده تفاوت معنی دار فراوانیPCEMN در مقایسه بین گروه ها و کنترل است )P<0.01.(  

  
  

  پس از تیمارهاي مختلف PCEMNمقایسه درصد فراوانی ) 1(نمودار 
Table 3: effect of different treatment on MNPCE frequency
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