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  Ratتأثیر فسفر در میزان فسفاتاز اسیدی سلولهای جوانه چشایی در پاپیالهای زبان 
 

 4، دکتر مهدی پورامیر3یان، دکتر کریم اله حاج2حمیده حمزه، ∗1دکتر عسکری رادفر
 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه -3 مربی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل -2 استادیار گروه بافت شناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل -1

  استادیار گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی بابل-4علوم پزشکی بابل 
 

 سه نوع سلول حسی با تعداد کمی سلولهای بازال تشخیص داده شده اند،                Ratجوانه های چشایی    در  : سابقه و هدف  
هدف از این تحقیق، بررسی اثر غلظتهای مختلف فسفات بر           . وجود دارند ) روشن (III و   II تیره،   Iاین سلولها در انواع     

  . بودRatمیزان فسفاتاز اسیدی سلولهای جوانه چشایی در پاپیالهای زبان 
 6 و   3،  5/1،  5/0 برای تعیین تاثیر فسفر در میزان فسفاتاز اسیدی سلولهای جوانه چشایی دوزهای                  :مواد و روشها  

آنگاه کلیه موشها معدوم    .  روز بکار رفت   30نمک فسفات در آب آشامیدنی به مدت        ) صفر درصد (درصد و گروه کنترل     
دانه های سیاهرنگ داخل سیتوپالسمی سلولها، که نشانگر        تعداد  . و زبان آنها جهت بررسی میکروسکوپی خارج گردید       

نتایج . رسوب سولفید سرب حاصل از واکنش بین فسفر و اسیدفسفاتاز در راژین رنگ آمیزی است، شمارش گردید                    
رنگ آمیزی گوموری و شمارش دانه ها، با روش غیر پارامتری آزمون کروسکال والیس و نیز آنالیز واریانس تجزیه و                    

 .آماری گردیدتحلیل 
براساس مصرف نمک ها در آب آشامیدنی موشها، رابطه خطی بین غلظت نمک مصرفی و میزان فسفاتاز                        :ها یافته

 گروه دوز فسفر غذایی      5میانگین تعداد دانه های سیاهرنگ موجود در سلولهای چشایی در              . اسیدی مشاهده گردید  
 ).>0001/0p(داری داشت اختالف معنی

طه مستقیمی بین غلظت نمک موجود در آب آشامیدنی با دانه های موجود در سلولهای جوانه های                       راب: گیری نتیجه
 .چشایی وجود دارد

 .   جوانه های چشایی، زبان، رت، اسیدفسفاتاز، پاپیال :کلیدی های اژهو
   

 مقدمه  
 میکرون  70 تا    50جوانه های چشایی اجسامی به اندازه           

 رسپتورهای  IIIوالر و سلولهای نوع        گران Iسلولهای نوع    . هستند
جوانه های چشایی در مخاط اپیگلوت، سقف          . چشایی می باشند   

دهان و حلق، و در جدار پاپیالی قارچی و جامی شکل زبان قرار                 
پاپیالی قارچی بیشتر در نوک زبان و پاییالهای جامی            . گرفته اند 

 ، درک مزه های شیرینی    ). 1(شکل در خلف زبان قرار گرفته اند         

 

 شوری، تلخی و ترشی مربوط به فعالیت آنزیم های فسفاتاز، لیپاز و              

 استراز موجود در سلولهای جوانه چشایی و اپیتلیوم اطرافش می باشد           

با تکنیک رنگ آمیزی اختصاصی، از طریق میزان رسوب               ). 2(
  جوانه های چشایی    IV تا   Iسولفیدسرب سیاهرنگ در سلولهای نوع      

 از اعتبارات   137929 پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی شماره        هزینه انجام این   
 .معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل تأمین شده است
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پاپی های مختلف در بخشهای مربوط به طعم های گوناگون غذا،              
می توان به ارتباط کلیدی آنزیم فسفاتاز اسیدی در بروز یک طعم               

قارچی شکل بخش    عصب گیری حسی پاپیالهای       . ویژه پی برد   
 : پشتی زبان رت از شاخه های دو عصب جمجمه ای مشتق می شود            

شاخه زبانی عصب سه قلو که عصب گیری سوماتوسنسوری را                
 از عصب Chorda Tympaniفراهم می آورد و شاخه کوردا تیمپانی     

سلولهای ). 3و4(صورتی که به جوانه های چشایی عصب می دهد           
 Callithrix)ی بوزینه های امریکایی     اپیتلیالی در جوانه های چشای    

Jacchus & Callithrix Enicillata)         مقدار متوسطی از 
اسیدریبونوکلئیک و غلظتی از مواد مقاوم به دیاستاز در رنگ آمیزی            

این سلولها فاقد    . پاس مثبت در قسمت رأسی آنها نشان داد             
UDPG-GT     ،فسفریالز ،G6PD        آالنیل آمینوپپتیداز، لوسین ،

 هستند، آنها واکنش ضعیفی از       MAOپتیداز، کولین استراز و      آمینوپ
6-P ALD   ، F-1  ،LDH  ،MDHSDH     سیتوکروم اکسیداز، بتا ـ ،
OHBDH              استراز غیر ویژه و اسیدفسفاتاز و یک فعالیت قویتر به ،

ADH  ،NADPHZ-TR  ،ATPases  ،alpha-GPDH  فسفاتاز ،
فسفاتاز (آنزیمها  اگرچه بعضی از    .  دارند GDH نوکلتیداز و  -5قلیایی،  
فعالیت نسبتاً یکسانی در جوانه     )  ها ATPase نوکلتیداز و    -5قلیایی،  

از ). 5(های چشایی دارند ولی فعالیت سایر آنزیمها متفاوت است            
نقطه نظر تکاملی جوانه های چشایی احتماالً در پاسخ به سیگنالها از            

مل درون   و نیزبطور مستقل بواسطه عوا     neural crestبافتهایی نظیر   
تشکیل جوانه چشایی در    . زای اپیتلیوم موضعی دهان بوجود می آیند      

.  پس از تخمک گذاری بصورت اولیه است          15 الی   6حدود هفته   
 بارداری به عملکرد کامالً تکامل یافته ای        15جوانه چشایی تا هفته     

 عملکردی پاراکرینی  و غیر      14 تا   8در واقع از هفته     . دست نمی یابد  
هدف از این تحقیق بررسی ارتباط مقادیر        ). 6(ه می شود  چشایی دید 

 و میزان فسفاتاز اسیدی در سلولهای       Ratمختلف فسفر رژیم غذایی     
جوانه های چشایی زبان بود و اینکه کدام پاپیال بیشترین رسوب               

نشان ) که شاخصی از میزان فسفاتاز اسیدی است       (سولفید سرب را    
 .می دهد

 
 مواد و روشها
  شیمیایی بکار رفته در این مطالعه از شرکت پـویا تمامی مواد

جهت بررسی مقدار فسفر در رژیم         . جهش طب خریداری گردید    
 انتخاب و   gr60های نر و ماده در محدوده وزنی        Rat از   Ratغذایی  

برای . قرار داده شدند  ) Rat 10هر گروه   ( گروه با تعداد مساوی      5در  
سیدی سلولهای جوانه چشایی    تعیین تاثیر فسفر در میزان فسفاتاز ا       

 و   2H2Oدرصد   6 و     3،   5/1،   5/0پاپیالهای زبان، دوزهای       
NaH2PO4     با وزن مولکولی g/mol1/156     در آب آشامیدنی روزانه 

برای گروه کنترل   . های هر گروه خورانده شد    Rat روز به    30به مدت   
آب آشامیدنی  ). دوز صفر (آب آشامیدنی بکار رفته فاقد فسفر بود           

پس از  .  ساعت، یکبار تعویض می گردید      48ها در هر     Rat روزانه
 روزه، کلیه موشها معدوم و زبان آنها از دهان          30اتمام دوره آزمایش    

خارج گردید و برای بررسی میکروسکوپی در محلول فیکساتیو               
 . قرار داده شدند% 10فرمالدئید 

برای تعیین میزان اسیدفسفاتاز رنگ آمیزی اختصاصی              
در این رنگ آمیزی اجسامی که دارای          .  گرفته شد   گوموری بکار 

فعالیت اسیدفسفاتاز هستند دانه هایی به رنگ قهوه ای تا سیاه و                
راژین الزم، سوبسترای شامل بافر     . سایر عناصر قرمز رنگ می شوند     

بوده که می بایست پس از چند        )  قسمت pH=5) 3استات نرمال با    
 با آب مقطر رقیق      ساعت، محلول صاف شده به نسبت یک به سه          

.  قرار گیرد  c37° ساعت در داخل اتو و در حرارت          24شود و حداکثر    
 دقیقه بود و     1رنگ آمیزی افتراقی نمونه ها قرمز خنثی به مدت             

تمامی نمونه های بافتی رنگ آمیزی شده با دستگاه ویدئو                    
 ساخت هلند مورد بررسی قرار          Euromexمیکروسکوپ مارک    

 . گرفتند

های کامالً    ی در هر دوز فسفر تعداد دانه            در این بررس    
سیاهرنگ با اندازه گیری مختلف که نشاندهنده رسوب سولفید سرب          
حاصل از واکنش بین فسفر، اسیدفسفاتاز و راژین رنگ آمیزی است            
در سلولهای جوانه چشایی شمارش شد و نتایج بدست آمده مورد               

 .تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت

 SPSSماری داده ها توسط نرم افزار آماری        تجزیه و تحلیل آ   
برای مقایسه اثرات دوز فسفر غذایی بر میانگین             . انجام گردید 

فسفاتاز اسیدی جوانه های چشایی از روش غیر پارامتری آزمون              
همچنین با  . کروسکال والیس و نیز آنالیز واریانس استفاده شد            
 ن مقدار دوز و استفاده از روش آنالیز رگرسیون خطی رابطه خـطی بی
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 .پاسخ بدست آمد

 
 ها  یافته

  روزه، تعداد موشهای زنده هر گروه از 30در خاتـمه آزمـایش 

  مورد زنده، گروه    9 موش اولیه، به ترتیب شامل، گروه کنترل            10

پنج مورد  % 3هشت مورد، گروه    % 5/1چهار مورد زنده، گروه     % 5/0 
ههای  ین آزمایش گرو  در ا . یک مورد زنده مشاهده گردید    % 6و گروه   

طیف . از باالترین میزان مرگ و میر برخوردار بودند          % 6و  % 5/0
تغییرات دانه های فسفاتاز در هریک از درصد های نمک مصرفی              

 . نشان داده شده است1نسبت به گروه کنترل در جدول 

از طریق آنالیز واریانس و روش غیر پارامتر آزمون کروسکال           
 گروه مختلف دوز فسفر     4سلولهای چشایی در    والیس، میانگین تعداد    

) >0001/0p(غذایی موردآزمون قرار گرفت و اختالف معنی داری          
در مقایسه چندگانه بین دوزهای مختلف در       . بین آنها مشاهده گردید   

میزان رسوب دانه های چشایی، بیشترین اختالف در تعداد سلولهای           
 .است% 3و دوز ) 00/0(چشایی بین دوزهای کنترل 

 براساس نتایج آنالیز رگرسیون رابطه خطی بین تعداد                 

 دانه های درون سلولهای چشایی و دوز فسفر غذایی را نشان                  

می دهد و براساس نتایج آنالیز رگرسیون به ازای افزایش هر واحد              
  عدد دانه های درون سلول چشایی افزایش          4/7دوز فسفر غذایی     

 ).1-4شکل های ) (>00001/0p(می یابد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان رسوب سولفید سرب در جوانه چشایی پاپیالی . 1شکل 

 % 5/0قارچی با دوز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک پاپیالی قارچی با جوانه چشایی با میزان رسوب . 2شکل 

 % 5/0سولفید در دوز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان رسوب سولفید سرب در پاپیالی نخی شکل زبان . 3شکل 

 % 3رت در دوز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان رسوب سولفید سرب جوانه های چشایی دره ای . 4شکل 

 % 5/1زبان رت با دوز 
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میانگین % 95میانگین و انحراف معیار و حدود اعتماد . 1جدول 

 تعداد جوانه چشایی برحسب دوز فسفرغذایی

 

میانگین دانه های جوانه چشایی 

 %)95حدود اطمینان (

تعداد نمونه های 
 جوانه چشایی

درصد نمک 
 دهمصرف ش

)01/33 - 99/14 (24 

)24/30-90/14 (57/22 

)08/44-45/29 (76/36 

)91/57-31/36 (11/47 

)86/72-70/43 (21/56 

)93/44-87/32 (75/38 

10 

21 

17 

18 

14 

80 

0/0 

5/0 

5/1 

3 

6 

 جمع

 
 بحث

براساس نتایج این تحقیق ارتباط مستقیمی بین غلظت نمک          
 در سلولهای جوانه     فسفات در آب آشامیدنی با دانه های موجود           

) 4-6(چشایی زبان رت وجود دارد، که با یافته های سایر محققین              
آزمایشات مشابه روی موش هایی که با             . مطابقت می نماید    

در مقایسه با روش     ) 7( روز تغذیه شدند    10اسیداوروتیک به مدت     
تجربی این طرح نشانگر تأثیر بیشتر نمک فسفات بر روی جوانه               

 و افزایش دانه های فسفاتاز اسیدی سیاهرنگ           Ratچشایی زبان    

 . درون سلولی است

 در تحقیق حاضر تعداد دانه های داخل سیتوپالسمی                 

میزان . جوانه های چشایی پرزهای قارچی و دره ای شمارش شد            
رسوب سولفید سرب نه تنها در جوانه های چشایی بلکه در سلولهای            

 طبق . ی بستگی داشت   نیز به مقدار دوز مصرف       Ratاپیتلیوم زبان    

 

 مشاهدات انجام شده بنظر می رسد که سلولهای اپیتلیالی زبان بویژه           

پاپیالها از جمله پاپیالهای نخی شکل که فاقد جوانه چشایی است،            
 واکنشی مشابه با سلولهای جوانه چشایی در سایر پاپیالها نشان               

سه نوع سلول حسی مشخص همراه با تعداد کمی               . می دهند 
اند،  ای بازال در جوانه های چشایی انسان تشخیص داده شده           سلوله

این سلولها از   .  روشن III و   II تیره، سلولهای نوع      Iسلولهای نوع   
تیغه پایه اپی تلیالی تا کانال چشایی یعنی جائیکه سیتوپالسم راسی            
. آنها انشعابات میکروویلی طویلی از خود خارج می کنند، امتداد دارند           

های قارچی ـ که سلولهای آن هرگز از یک سوم زیرین           در نوع پاپیال  
کانال چشایی فراتر نمی روند، و همیشه عاری از مواد متراکم هستند            
 ـ انشعابات میکروویلوسی تا حاشیه خارجی منفذ چشایی ادامه                

 RER تیره غنی از ریبوزومهای آزاد،          Iسلولهای نوع    . می یابند 
 . تندتوبولی، و گرانولهای متراکم بزرگ هس

، RER روشن با ریبوزومهای پراکنده و           IIسلولهای نوع    
ویژه ای ندارند تا بعنوان      ) ریز ساختمانی (مشخصات اولترااستراکچر   

 روشن،  IIIسلولهای نوع   . عامل یا اجزای فاگوسیتی معرفی شوند       
دارای وزیکولهای با مغز متراکم ویژه هستند که مشخصات ریز               

نشان ) ای دره(الهای برگی و جامی       ای را در پاپی     ساختمانی ویژه 
مشاهده شده است که همه سلولهای چشایی از طریق             . دهند می

میکروویلی در کانال چشایی و سلولهای چشایی مربوط به پایانه های   
 ). 8(عصبی در انتقال مزه نقش دارند

 

 تقدیر و تشکر
بدینوسیله از همکاری کارشناس محترم بخش پاتولوژی و           

ف متصدی امور حیوانات آزمایشگاهی تشکر و           آقای حمید منص   
 .قدردانی می شود
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