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یدهکچ

ـ بهییغذايهایافزودنازیکیعنوانبهگلوتاماتمیمونوسد:هدفوزمینه مونوسـدیم نـامطلوب اثـر یمطالعـات امـا ؛رودمـی ارک
م شد.انجاصحراییموشمخچهبرگلوتاماتمونوسدیمن اثر ییمنظور تعبهمطالعهایناند.را گزارش نمودهمغزوبیضهرويبرگلوتامات
ش یسه گروه آزمـا بهیتصادفطوربهماده)12-نر12(ستاریاز نژاد وبالغصحراییموشسر24ین مطالعه تجربیدر ا:بررسیروش

هايگروهدرصحراییيهاموشبود.ماده)4-نر4(سر8گروههردرهاموشتعدادد. شدنتقسیم(C)و کنترل (B)ش دوم یآزما،(A)اول
یحـال در.ردنـد کافتیدرروز14مدتبهغذاییجیرهبایبکترصورتهبراگلوتاماتمونوسدیممادهازگرم6وگرم 3روزانهآزمایش

بـه غـذا وآبومیـزان هـم غـذایی جیـره ردند.کدریافتگلوتاماتمونوسدیممادهبدونراغذاییجیرهازبرابريمقدارکنترلگروهکه
دقـت بـه مخچـه ساختارشدند.کشتهشیآزماپانزدهروزدرصحراییهايموشداشت.قرارصحراییهايموشراختیادرآزادانهصورت

ائـوزین وسیلینکهماتوآمیزيرنگومعمولروشازیشناسبافتمطالعهيبراوشددادهقراربافردرصد10نیفرمالدرسرعتبهوجدا
شد.گرفتهبهره

هـاي سلولعیتوزوآمدپدیدداردانههیالهايسلولوپورکنژهايسلولالیهدرهاییجداشدگیواختالالتآزمایشدر گروه :هاهیافت
مونوسـدیم گرم6روزانههکآزمایشیگروهبهمربوطداردانههیالهايسلولدریسلولویدژنراتراتییتغهمچنین.یافتاهشکداردانههیال

هـاي  میانگین تعداد سلولبود.ترمکگلوتاماتمونوسدیمگرم3روزانهافت یبا درآزمایشیگروهدرودتریشدکردند؛دریافتراگلوتامات
بود.3150و در گروه کنترل 2140، گروه آزمایش دوم 2750الیه گرانوالر در گروه آزمایش اول 

بـالغ صـحرایی مـوش مخچـه هـا در  اد سلولک و کاهش تعدیستوپاتولوژیرات هییسبب تغگلوتاماتمونوسدیممصرف:گیرينتیجه
رات وابسته به دوز است.یین تغیگردد و ایم

، موش صحراییگلوتاماتمونوسدیم،نورون ،مخچه:هاواژهکلید
 ________________________________ _____________________________

behroozyahyaei@yahoo.comالکترونیکیپست،ییایحیبهروزدکتر:مسؤولنویسنده*

023-32390360ر نمابوتلفنی،کپزشگروهشاهرود،حدوااسالمی،آزاددانشگاهشاهرود،:ینشان
13/2/1394:مقالهپذیرش،17/12/1393:نهاییاصالح،23/4/1393:مقالهوصول

مقدمه
ننـده کریدلپذاینگهدارندهموادعنوانبهییغذايهامکملاکثر

تگلوتامـا میمنوسد،ییغذايهایافزودننیاازیکیکنند.یمعمل
(Monosodium glutamate: MSG)هافروشگاهوبازاردرهکاست

اشتهاشیافزاوطعمبهبودسببگلوتاماتمیمنوسدشود.یمعرضه
باجهینتدروده یبخشبهبودراغذامزهگلوتاماتمیمنوسدگردد.یم

گـردد یمـ بـدن وزنشیافزاباعثاشتهامرکزدادنقرارریتاثتحت
)1.(

ویصـنعت يهـا نـده یآال،مختلـف یطـ یمحسـت یزییایمیشمواد
).2(انـد شـده شـناخته مضـر مـواد عنوانبهییغذامواديهایافزودن

يادیـ زينظرهـا اختالفوهاجنجالگلوتاماتمیمنوسدازاستفاده
افـراد وجوامـع ازیبرخـ .)3(اسـت داشتهیپدریجهانسطحدررا

نیبـ ازيبراکنندهدیسفعاملعنوانبهراگلوتاماتمیمنوسداغلب
آنینندگکدیسفخواصنند.کیماستفادهلباسيرويهالکهبردن

کیـ عنوانبهکهی زمانورساندبیآسبدنبهوباشد مضرتواندیم
توانـد یمـ ؛شـود مصـرف ییغـذا مواددرطعموعطرکنندهتیتقو

کننـدگان مصـرف درناشـناخته درمـان بـا ییهـا يمـار یبيالقاسبب 
.)4د (گرد

وانسـان يبـرا گلوتامـات میمنوسـد هکـ دهدیمنشانگزارشات
يداراگلوتامـات میمنوسـد ).5(اسـت یسمیشگاهیآزماواناتیح

یاسـپرم مکـ بروزعارضـه بـه منجروبودهضهیبيروبریسماثرات
حالـت کیـ دراسـپرم یعـ یرطبیغيمورفولـوژ شیافزاوتوجهقابل

میمنوسد).6(شده است بالغنرییصحرايهاموشدردوزبهوابسته
ــات ــاگلوتام ــادیاب ــونرج ــه،یبيزیخ ــاللض ــتغوانح ــدادریی وتع



19/همکارانوپورین هراتیحستر کد

)55پیدر(پی3شماره/17دوره/1394پاییز/گرگانیکپزشعلومدانشگاهعلمیمجله

).7(داردنقـش مـردان ينابـارور دراسـپرم يهـا سـلول يمورفولوژ
اعصـاب مخـدر اثـرات گلوتامـات میمنوسـد کهاستشدهگزارش

مضـرات گـر یداز).8(اسـت همراهيمغزصدمهباجهینتدروداشته
وزیـ ردرونغـدد اخـتالل ه،یشـبک ونیدژنراسـ بـه تـوان یممادهنیا

بـه ضـربه صرع،،يمغزسکتهاد،یاعتمانندکیپاتولوژطیشرایبرخ
يمـار یب،یافسـردگ اضـطراب، ،یزوفرنیاسـک ک،ینوروپاتدردمغز،
سیاســکلروزونگتونیهــانتيمــاریبمــر،یآلزايمــاریبنســون،یپارک

).9(نموداشارهیجانبکیوتروفیآم
بـه کننـدگان مصـرف یمنفـ پاسـخ بـر یمبنـ يشـواهد وجـود با

هیـ تغذمتخصصویالمللنیبمعتبريهاسازمان،گلوتاماتمیمنوسد
چیهـ کـه انـد اعـالم کـرده  وه دادادامـه گلوتاماتمیمنوسددییتابه

).4(نداردانساندریجانبعوارض
راكادادغـام دریمهمـ نقـش کـه اسـت مغزازيامنطقهمخچه

ــدهویحســ ــقســمتدرمخچــهدارد.برون ــانیخلف ــزازیتحت ومغ
اسـت شـده واقـع يسـر پـس لوبریزويمغزپلپشتدرماًیمستق

رامغـز یعصـب يهـا نورونیتمامدرصد50بهکینزدمخچه).10(
مغزحجمکلازده درصدفقطمخچهاندازه،لحاظبهاما؛دربردارد

).10(کنـد یمـ افتیدرراعصبیشتهرونیلیم200بهکینزدوبوده
رییـ تغکـه هستندهاهستهازيادیزمجموعهمخچهوبازالونیگانگل

مخچه ن ی. تعادل بنندکیمنترلکقهیدقبهقهیدقصورتبهراحرکت
امـا ؛گـردد هماهنـگ حرکـات تـا دهـد یمـ اجازهبازالونیگانگلو 

لـرزش، اننـد میحرکتاختالالتصورتبهستمیسدوهردراختالل
کــهآنجــااز).11(شــدخواهــددادهنشــانیآتاکســوســتاگموسین

ممکـن ؛اسـت مـوثر يارادحرکـات کنتـرل ویهمـاهنگ درمخچه
بـا جـه ینتدرودگـرد هـا تیسـم انـواع ژهیوبهوبیآسمستعداست
م گلوتامـات  یدر خصوص اثر مونوسديامطالعهوجودعدمبهتوجه
بـر گلوتامـات مونوسدیمن اثرییمنظور تعن مطالعه به یا؛مخچهروي

د.یانجام گردبالغصحراییموشمخچه
بررسیروش

ازياهفتـه 8بـالغ ییصحراموشسر24يروتجربیمطالعهاین
گــرم 200-220یوزنــنیانگیــمبــامــاده)12-نــر 12(ویســتارنـژاد 

انجام شد.کرجيرازسسهمؤازشده يداریخر
،گـراد یدرجـه سـانت  22±3يدمـا ندارداسـتا طیشرادرواناتیح

ي نگهـدار یکیتـار –ییروشـنا سـاعت  12درصد و60±5رطوبت
ییغـذا میـ رژشیآزمـا دورهطـول درییصـحرا يهـا مـوش .شدند
بیـ ادلصورتهبرا آبو)پاستورسسهؤ(ماستاندارديهاپلتشامل

ــد.کافــتیدر ــاترويپــژوهشاخالقــیاصــولردن رعایــتحیوان
گردید.

ش ی، آزما(A)ش اول یسه گروه آزماطور تصادفی به بهنات وایح
سر 8ها در هر گروه د. تعداد موشتقسیم شدن(C)و کنترل (B)دوم 

.ماده) بود4-نر 4(
بیـ ترتبـه و دومش اولیآزمايهاگروهدرییصحرايهاموش

شـده مخلـوط کامالًصورتبهراگلوتاماتمیمونوسدازگرم6و3
روز14بــه مــدت روزانــهصــورتبــهییغــذارهیــجاز گــرم550بــا

داشـتن بـدون راروزانه رهیجگرم 550کنترلگروهردند.کمصرف
).12و8مصرف کرد (روز14یطگلوتاماتمیمونوسد

بـه آنهامخچهوشدندکشتهپانزدهمروزدرصحراییيهاموش
يبــراســپسشـد. ثابــتدرصــد10بـافر نیفرمــالدروجــداسـرعت 

مخچـه هـر میـانی ناحیـه ازوحاضـر یشناسبافتیمعموليهاروش
تـانول ادرهـا بافـت گردیـد. تهیـه المکیـ نهایـت درومقطـع کی

ادامـه دروشـد يسـاز شـفاف لولیگزدرسپسويریآبگيصعود
ضـخامت بـا ییهـا بـرش سـپس د.یـ گردانجـام نیپـاراف بـا یآغشتگ

دسـت بـه کیـ اتوماتهمینیچرخشکروتومیمازاستفادهبارونکیم5
يزیـ آمرنـگ نیائـوز ونیلیسـ کهماتویمعمولروشباهابرشآمد.

یسـون نیدوربـ و40و10لنزبامپوسیالينورکروسکوپیمشدند.
گرفت.قراراستفادهموردیابیارزيبراآلفايسر

شـمارش ازآمدهدستهباعدادنیانگیم:یبافتيبنددرجهاساس
نهیزمسهدر)graticule(کولیگراتلهیوسهبرگرانوالهیاليهاسلول

22500درهــاســلولشــمارشوشــدگرفتــهنظــردر400×بــزرگ
حاصـله  اعـداد هرقـدر .دیـ دگرانجـام دیـد، سطحازمربعرومترکمی

بـا عهیضـا شدتن شد.ییتعینورونمرگوعهیضاشدتبود؛ کمتر
در نظر گرفته شد.ریزصورتبهیکممهینتیماه

.کنترلگروهبابرابر:صفر
.کنترلگروهدرصد95یالدرصد75:+

.کنترلگروهدرصد75یالدرصد50:++
.کنترلدرصد50گروهدرصد25:+++

.کنترلگروهدرصد25ازکمتر:++++
يهـا و آزمـون SPSS-15يافـزار آمـار  ها بـا اسـتفاده از نـرم   داده

ل شـدند.  یـ ه و تحلیـ واریانس و کروسـکال والـیس تجز  ز آنالیيآمار
د.یگردیدار تلقیمعن05/0ر کمتر از یمقاد

هایافته
بـه لیـ تماعـدم تـا ییاشتهاکم،یجیگصورتبهینیباليهاافتهی

بـالینی تغییـرات البتـه هکـ بـود ماریتيهاگروهيهاموشدرحرکت
نگردید.واقعجنسیکیکتفوبنديدرجهموردشدهرکذ

بافـت یعـ یطبيهایژگیوکنترلگروهمخچهازشدههیتهمقاطع
مـاده دريقشريهاسلولهیالسهیسازماندهودادنشانیخوببهرا

توسطمولکوالرسلولکمیسطحهیالساخت.انینمارايسترکخا
پورکنژيهاسلولازهیالکیشده بود.اشغالهاتیدندروآکسون
يهـا سـلول ازیمتراکمهیالسپسوشتداوجودآنریزدربزرگ
ــنهادروداشـــتقـــرارداردانـــه ــفمـــادهتیـ هـــرمرکـــزدردیسـ
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ینـورون سـلول تعدادنیانگیم).کیلک(ششددهیدیخوردگنیچ
بود.سلول3150یکروسکوپیمنهیزمدرکنترلگروهگرانوالرهیال

ی عـ یطبي هایژگیوش اول یه آزماگرومخچهازشدههیتهمقاطع
تعـداد ازداد. شـان نهیـ السهی سازماندهواههیالقطرنظرازرابافت
هیالی نورونسلولتعدادنیانگیموشدکاستهداردانههیالي هاسلول

نیـ ابـود.  سـلول 2750ی کروسـکوپ یمنـه یزمدرگروهنیاگرانوالر
شـدت بـود.  کنتـرل گـروه بـه نسبتی سلولکاهشدهندهنشانعدد
د.یگردتعیین+درجهعهیضا

یعیطبيهایژگیوش دومیآزماگروهمخچهازشدههیتهمقاطع
تعـداد داد.نشـان هیـ السـه یسـازمانده وهـا هیالقطرنظرازرابافت
بود کنترلگروهيهاسلولدرصد 75ازکمترداردانههیاليهاسلول

درگـروه نیـ اگرانوالرهیالینورونسلولتعدادنیانگیم).2لک(ش

ن یـی تع++درجـه عهیضاشدتبود.سلول2140یکروسکوپیمنهیزم
).کی(جدولشد 

ش دومیآزمـا گـروه بـه نسـبت ش اول یه آزمـا گـرو ی کلطوربه
شـدن کیـ پرکروماتیهاویسلولتیجمعکاهشازيمترکدرجات

ي هـا سـلول تعـداد وي مورفولـوژ اندازه،.دادنشانراهانورونهسته
قـرار رسـی برمـورد پیشـین محققـین روشازگیـري بهـره بـا پورکنژ
مطالعـه موردهايگروهبینآن،درداريمعنیرییتغاما؛ )14(گرفت

).2(جدولدینگردمشاهده
بحث

ــا ــلجینت ــنازحاص ــهای ــانمطالع ــزادادنش ــرفدوزشیاف مص
تعـداد اهشکـ تغییـرات ازیمختلفـ درجاتباگلوتاماتمیمونوسد

نترلکروهگبامقایسهدرآزمایشهايگروهدرايمخچههايسلول

الره گرانویل الیه گرانوالر و شدت تحلیاليهاتعداد سلول،ه گرانوالریه مولکوالر، ضخامت الیار ضخامت الین و انحراف معیانگیم: 1جدول 
م گلوتاماتیگرم مونوسد6و 3افت کننده یکنترل و دريهاگروهییصحرايهامخچه موش

هاگروه
شدت تحلیل ارین و انحراف معیانگیم

الیه گرانوالر ضخامت الیه مولکوالر 
کرومتر)ی(م

ضخامت الیه گرانوالر 
کرومتر)ی(م

هاي تعداد سلول
الیه گرانوالر

31500±5*325±2503/3±4/2)یمعموليافت کننده غذایکنترل (در
+2750±4*318±2456/3±6/2م گلوتاماتیگرم مونوسد3افت کننده یدر
++2140±4*313±2351/3±3/2م گلوتاماتیگرم مونوسد6افت کننده یدر

>05/0P*ماده)4-نر 4سر (8:ها در هر گروهتعداد موش

ییصحرايهاعات مشاهده شده در مخچه موشیضاير درجه بنداین و انحراف معیانگیم: 2جدول 
م گلوتاماتیگرم مونوسد6و 3افت کننده یکنترل و دريهاگروه

پورکنژ يهاتعداد سلول
متر مکعب)یلی(م

پورکنژ يهاقطر سلول
کرومتر)ی(م

4/1±3211/0±6)یمعموليافت کننده غذایکنترل (در
3/1±3112/0±6م گلوتاماتیگرم مونوسد3افت کننده یدر
1/1±3031/0±5م گلوتاماتیگرم مونوسد6افت کننده یدر

ماده)4-نر 4سر (8:ها در هر گروهتعداد موش
نداد.نشانداريمعنیيآمارتفاوتمورد مطالعههايگروهدرپورکنژهايو تعداد سلولاندازه

وش صحرایی گروه کنترلنماي میکروسکوپیک مخچه م:1شکل 
يهاصورت متراکم در کنار سلولبهدار ه دانهیاليهاسلول

.شودیمشاهده میعیپورکنژ در حالت طب
400×نین و ائوزیلیهماتوکسآمیزي رنگ

نماي میکروسکوپیک مخچه موش صحرایی گروه آزمایش : 2شکل 
مونوسدیم گلوتاماتگرم6با دوز 

صورت پراکنده با تراکم کمتر از حد ه دار به دانهیاليهاسلول
است.گرم مونوسدیم گلوتامات6ک دوز ینکروتاثردال بر یعیطب

400×نین و ائوزیلیهماتوکسآمیزي رنگ
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مطالعات.یابدمیاهشکداردانههیالهايسلولعیتوزواستهمراه
والرکـ جنیاجسـام برگلوتاماتمونوسدیماثراترويبرهکگذشته

ازیمختلفـ درجـات ازنشـان ؛گرفتـه صورتفوقانیولوسکولیکو
و،یـ دژنراتراتییـ تغ،آنهـا پراکنـده عیـ توزویسـلول تیجمعکاهش

).12و8(داردیسـلول درونمتعـدد هايئولکواویلسلویپرتروفیه
قبیـل ازمیکشـ احشـاي برخیرويبرشدهانجاممطالعاتهمچنین

میمنوسـد مصـرف هکـ دهـد مـی نشـان هـا تخمـدان وبـد کها،روده
کبـد ورودهبـر مضـر اثـرات یبرخـ داراياسـت ممکـن گلوتامات

آنهـا لکـرد عمحتیاستممکنباالتريدوزهادروباشدبالغموش
یشناسـ بافـت يهـا افتـه ینیـز هـا تخمـدان در.دهدقرارریتاثتحترا

بـا کیـ آتروفوویـ دژنراتراتییـ تغ،یسلولیپرتروفیهنظیريشواهد
درينابـارور تعلاستممکنهکاستهدادنشانرادیشدراتییتغ

).13-15(باشدزنان
وورکنژپـ يهـا سـلول دراخـتالل حاضـر مطالعهایجنتبا توجه به 

يبراکهيعملکردراتییتغباتواندیممخچهداردانههیاليهاسلول
.باشدمرتبط؛استمضرییصحراموشسالمت

يروبــرمضــراتاثــردارايگلوتامــاتمیمونوســدمصــرف
وبینـایی ننـده کتقویـت ايجمجمـه داخلکزامریعصبهاينورون

ــودهشــنوایی ــاوب درآنمضــراثــراتهکــداردوجــودلاحتمــانی
اثـرات ).12(باشـد گذاراثرتحتانیوفوقانیولوسکولیکيهاسلول

يالگوهـا بـا معمـوالً ییایمیشـ مـواد توسـط شدهالقایعصببیتخر
ایـ ومتـورم يهاآکسونس،یوزیگلها،نورونمرگهمانندمختلف

گزارش).16(شودیممشخصنیلیمغالفبیتخرایورفتهنیباز
مـرگ بـه منجرنکروزوآپوپتوزقیطردوازیعصبونیدژنراسشده
ییایمیوشـ یبوکیـ مرفولوژلحـاظ بـه نـوع دونیـ اگردد.یمیسلول

عنـوان بهکهیاتفاقایکیپاتولوژسلولمرگ).17(هستندمتفاوت
یسـلول خـارج عامـل کیـ جهینتتواندیمشدهگرفتهنظردرنکروز

).18(باشـد یضـربات ویسـم ،یحرارتـ اثـرات ،ياسـمز فشـار مانند
شـده کنتـرل دادیـ روکیـ عنوانبهسمومبهپاسخدریسلولمرگ

آندرکـه اسـت یکـ یژنتبرنامـه کیـ شـامل جهینتدر؛دهدیمرخ
اخـتالل شاملیسلولنکروزروند).19(گرددیمفعالکاسپازمیآنز
توسطیسلولکروزنت.اسسلولعملکردوساختار،غشاتیتمامدر

(PCD)شـده يزیـ ربرنامـه یسـلول مـرگ سلولیدرونيهامحرك

ازسـلول خروجوطیمحیناگهاناختاللاثردربلکه؛شودینمیناش
).20(افتدمیاتفاقیکیولوژیزیفيعادطیشرا

ــرگ ــلولم ــتردهیس ــتمیسدرگس ــبس ــزیعص ــامدريمرک تم
يهـا سـلول دادندسـت ازنوع).21(داردوجودیعصبيهايماریب

بـا ارتبـاط درشـده القـا يهـا نشانهریتاثتحتمغزازیبخشویعصب
عنوانبهگلوتاماتمیمونوسداستممکن).21(است فردييماریب

تحـت رایسلولتیتمام؛کردهعملیعصبيهاسلولدریسمماده
هموسـتاز حجـم وغشاءيرینفوذپذدرنقصباعثودهدقرارریتاث

یاحتمــاليهــاســمین مکانیــیتعيبــرایمطالعــات آتــگــردد.ســلول
الزم است.ییک مخچه موش صحرایستوپاتولوژیرات هییتغ

گیرينتیجه
گلوتامـات میمونوسـد مصـرف ن مطالعـه نشـان داد کـه    یـ ج اینتا

ش،یآزمايهاگروهدردهد.قرارریتاثتحترامخچهبافتتواندیم
ــههیــاليهــاســلولوکنــژپــوريهــاســلول ازیبرخــمخچــهداردان
نتـایج مشـاهده بـا .دادنشانرایبیتخرراتییتغویسلوليهالاختال

یارگـان عنـوان بهمخچهعملکردکهداردوجوداحتمالاینحاصله 
یمنفـ اثـرات تحتبدن،دريارادحرکاتکنترلویهماهنگيبرا

باشد.گرفتهقرار
قدردانیورکتش

ودشــاهرواحــداســالمیآزاددانشــگاهولینؤمســازوســیلهبــدین
م.ینمایمیقدردانیورکتش
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________________________________________________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: Monosodium glutamate (MSG) is used as a food additive. Several studies
have reported the adverse effects of Monosodium glutamate on the testis and brain. This study was
performed to determine the effect of Monosodium glutamate in rat cerebellum.

Methods: In this experimental study, 24 adult wistar rats randomly allocated into three groups including
experiment A, experiment B and control (C). The animals in experiment A and B were received 3g and
6g of MSG thoroughly mixed with their feeds for 14 days, respectively. Animals in control group were
received MSG free diet. Food and water for rats to be free in all of experimental time. The rats were
sacrificed on fifteen day. The cerebellum dissected and fixed with formalin 10% buffer and stained with
hematoxylin and eosin.

Results: Disorders and detachment were observed in Purkinje and granular cell layers. Neural cell
distribution in granular layer redeuced in the experimental groups. Cellular degenerative changes in the
granular layer of the experimental B were more severe than experimental group A. The mean number of
neuron of the granular layer in the experimental A, B and control groups were 2750, 2140 and 3150,
respectively.

Conclusion: The consumption of monosodium glutamate dose dependly causes histopathological
changes and reduces the number of the cerebellumllar neurons in adult rat.
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