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١٢٦   ٨٢  تابستان، ۲، شماره ٦مجله علوم پايه پزشكي ايران، جلد                                                                                            

  بوتادي ان بر روي -٣، ١ررسي اثرات نوروتوكسيسيته هگزاكلرو 
 موش صحرايي جوان و نر

  پاول گراسو، پيتر گلدفارب**محمد طاهر بروشكي،*
 دانشگاه علوم پزشكي مشهددانشكده پزشكي،  بيمارستان قائم،  بخش فارماكولوژي*
 رد، انگلستانفوي، گيلبخش سم شناسي مولكولي، دانشكده علوم بيولوژي، دانشگاه سار**

 
 

 خالصه
 يك فراورده جانيب در طي مراحل سنتز پركلرواتيلن و (hexachloro 1, 3-butadiene, HCBD) بوتادي ان -١،٣هگزاكلرو 

. تتراكلرواتيلن و يك آلوده كننده حميط مي باشد كه يكي از نفروتوكسيك ترين تركيبات هيدروكربن هالوژنه در جوندگان است
گلوتاتيون، و  بوتادي انيل كلرو  دارو ناشي از نوع متابوليسم آن است كه شامل كونژوگاسيون با گلوتاتيون و توليد پنتامسيت اين

سيستئني و برداشت توسط كليه ها و جتزيه آنزميي آن توسط آنزمي سيستئني كونژوگيت  بوتادي انيل كلرو سراجنام تبديل آن به پنتا
 بررسي اثرات  هدف از اين مطالعه. و توليد يك متابوليت مسي مي باشد(Cysteine Conjugate - β-lyase)لياز -بتا

 .   با اثر ويژه  بر روي سيستم عصيب رت مي باشدHCBD نوروتوكسيستيه
 را به صورت دوز HCBDگروههاي خمتلفي از اين حيوان، .  روزه استفاده شده است٢٨ از موش صحرايي جوان حتقيقدر اين 
 به مدت يك و دو روز به صورت داخل صفاقي ١٠٠ mg/kg روز و  ٧ و ٤، ٣، ٢ به مدت ٢٥ mg/kgا مقادير  روزانه و ب

متام حيوانات كشته شده و مغز آا خارج و به دو .  تزريق گرديد١ ml/kg به مقدار  ذرتروغن به گروه كنترل . دريافت منودند
 در فرمالني فيكس شده و قسمت ديگر جهت اندازه گريي فعاليت يك قسمت جهت مطالعات بافت شناسي. قسمت تقسيم گرديد

 ميكروين از بافت ٥برشهاي .  نگهداري شد-C٨٠°سرد شده با يخ خشك فريز شده و در فريزر ايزوپنتان آنزميي ابتدا در حملول 
روسكوپي اين بافتها بيانگر بررسيهاي ميك. فيكس شده در فرمالني يه و با حملول مهاتوكسيلن و ائوزين رنگ آميزي گرديدند

وجود آسيب شديد و خونريزي گسترده در شبكه كوروئيد موجود در بطنهاي جانيب و سوم مغز در حيوانات دريافت كننده دوز 
در گروههايي كه دوز پائني دريافت منوده بودند خونريزي خفيف در بطنهاي مغزي و سلوهلاي پيكنوتيك و .  بودHCBDباالي 

- فعاليت آنزمي گلوتامني هچ گرHCBDدر حيوانات تزريق شده با دوز پائني . وهلاي كوروئيدال مشاهده گرديدميتوتيك در سل
در گروه درمان . وجود نداشت نشان مي داد ويل از نظر آماري اختالف معين دار بيشتر از گروه كنترل K  (GTK) ترانس آميناز

 در اين بررسي نشان داده شده است كه شبكه كوروئيد موجود در بطنهاي . رل بودشده با دوز باال  فعاليت آنزمي كمتر از گروه كنت
 .  مي باشدHCBDجانيب و سوم مغز حساس ترين قسمت نسبت به اثرات مسي 

 .هگزاكلروبوتادي ان، شبكه كوروئيد، مسيت عصيب: كلمات كليدي
 

 مقدمه
، با اسامي مترادف (HCBD) بوتادي ان -٣، ١هگزاكلرو 

 C46لروبوتادي ان، پركلروبوتادي ان و اسامي جتاريت هگزاك

، يك مايع يب رنگ با بوي ترپنوئيدي بوده Dolon-parو 
 در كشاورزي HCBD. كه در آب و الكل ناحملول مي باشد

 به عنوان علف كش، . و صنعت كاربردهاي خمتلفي دارد
كار رفته و در روسيه، فرانسه، ه حشره كش و باكتريسيد ب

 يونان، اسپانيا و آرژانتني به عنوان خبار دهنده ايتاليا،
(fumigant)اين ماده به .  در باغهاي انگور كاربرد دارد
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يط وجود  حمهطبيعت به عنوان آلوده كنندمقدار زيادي در 
و در بافتهاي بدن انواع خمتلفي از جانوران ) ۱۸، ۱(داشته 

ديايب مهانند گوسفند، چلچله دريايي، ماهي و مهچنني انسان ر
 يك ماده نفروتوكسيك پر قدرت HCBD). ١١(شده است 
كه موجب بروز پديده دژنراسيون، نكروز و ) ١٢(مي باشد 

 تليال لوله هاي پروكسيمال  رژنراسيون در سلوهلاي اپي
مسيت كليوي ). ۱۹، ۱۷، ۱۰، ۹، ۶، ۱(كليه ها مي شود 

HCBDاين ماده ابتدا .  ناشي از نوع متابوليسم آن است
ترانسفراز با گلوتاتيون كونژوگه -S-ط آنزمي گلوتاتيونتوس

 شده و سراجنام به مشتق سيستئني كونژوگه، 
تبديل  مربوطه (PCBC)سيستئني   كلرو بوتا دي انيل پنتا

گرديده سپس به صورت فعال توسط كليه ها برداشت شده و 
تليال لوله هاي پروكسيمال، كه غين از آنزمي  در سلوهلاي اپي

 مي باشند، تبديل به يك تيول فعال و مسي (β-lyase) ازلي بتا
مي شود كه قادر به اجياد پيوند كوواالنت با ماكرومولكوهلا 

 .است
 HCBDو مشتق سيستئني كونژوگه آن  (PCBC) 

تركيبات ليپوفيلي هستند كه قادر به عبور از غشاهاي 
شواهد . مغزي مي باشند-وينخبيولوژيكي از مجله سد 

 در مغز مي باشدبتا لياز ل بـر وجـود آنزمي متعددي دا
 و مهكاران وجود Cooper، ١٩٩٣در سال ). ۱۵، ١٣، ۸(

 برابر ٥-٦ (ويژه با بيشترين فعاليته  در مغز، بGTKآنزمي 
 (choroid plexus) در شبكه كوروئيد ) كاملبيشتر از مغز

 لذا قدرت متابوليسم سيستئني ).٣(را گزارش كردند 
با توجه به . يبات هالوژنه در مغز وجود داردكونژوگيت ترك

 يك واكنش PCBCاين مسئله عقيده مولفني بر اين بود كه 
-GTK/KAT/βحذف از روي كــربن بتا توسط آنزمي 

lyase را در مغز متحمل شــده و توليد نوعي تيول مسـي 
اين فرضيه با مطالعات ساير حمققني مبين بر اينكه . مي منايد
HCBDثرات متعدد در  داراي اCNS مي باشد، نيز تقويت 
 گزارش شده است كه جتويز ات متعدديدر مطالع. مي شد
 روز به موش صحرايي ١٥به مدت  ppm ۳۰۰۰روزانه 

موجب بروز تعدادي عالئم باليين از مجله لتارژي، حالت قوز 
در آوردن، راست شدن موها، حساسيت به نور، دميلينه و 

 عصيب فمورال و فقدان تعادل در قطعه قطعه شدن رشته هاي
 در يك مطالعه ديگر). ١٩،٧،٥،٤،١(هنگام راه رفنت مي شود 

مهكاران اثرات   و Reichert،١٩٩٧سال  در
 خرگوش در را (DCA)نوروتوكسيسيته دي كلرو استيلن 

آا عالئمي مانند قطعه قطعه شدن اجسام ). ١٤(نشان دادند 
و چروكيده شدن سلوهلا ، كروماتوليز (Nissl bodies)نيسل 

ويژه در ه را در پايه مغز در نواحي حسي كورتكس و ب
اي مشاهده و گزارش منودند  هاي اعصاب حسي مججمه هسته

 مربوط به واكنش آن با گلوتاتيون، DCAكه اثرات مسي 
  برداشت توسط مغز و سراجنام توليد نوعي متابوليت مسي

(DCA -derived S-conjugate)العه حاضر مطدر  . است
نشان داده شده است كه از منظر بافت شناسي، شبكه كوروئيد در 
بطنهاي جانيب و سوم مغز حساس ترين قسمت مغز مي باشد كه 

 .  قرار مي گريدHCBDثري اثرات مسي احتت ت
  كارمواد و روش

HCBD ،سرم آلبومني گاوي، فولني ،L- فنيل آالنني و
αKMB دار و كربنات ، سولفات مس آب)شركت سيگما( از

 و سدمي، پتاسيم Fischer Scientific, UKشركت از سدمي 
 . خريداري گرديدندBDH Chem Ltd, UK  تارترات از

در اين مطالعه متام بررسيها بر روي موش : روش كار
 ,W/A  (Bantam & Kingman روزه، نژاد ٢٨صحرايي 

Yorkshire, UK) گرم صورت گرفته ٨٠-١٠٠و با وزن 
اق داراي ويه ت حيوانات در طول بررسي در امتام. است

 درجه و با دسترسي ٢٠ درصد، دماي ٥٠مناسب، رطوبت 
حيوانات مورد آزمايش . آزاد به آب و غذا نگهداري شدند

نوس شدن با حميط به طور تصاديف در گروههاي اپس از م
متام تزريقات . قرار گرفتند)  موش٦هر گروه حاوي (خمتلف 

 : فاقي بوده استبه صورت داخل ص
   ١ ml/kg به مقدار  ذرتروغن : ١گروه 
  به مدت دو روز٢٥ mg/kg با دوز HCBD: ٢گروه 
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  به مدت سه روز ٢٥ mg/kg با دوز HCBD: ٣گروه 
  به مدت چهار روز ٢٥ mg/kg با دوز HCBD: ٤گروه 
  به مدت هفت روز٢٥ mg/kg با دوز HCBD: ٥گروه 
  به مدت يك روز١٠٠ mg/kg با دوز HCBD: ٦گروه 
  به مدت دو روز١٠٠ mg/kg با دوز HCBD: ٧گروه 

 بر روي ظاهر و HCBDحيوانات از نظر اثرات 
. رفتارشان در طول مدت حتقيق مورد بررسي قرار گرفتند

 ابتدا توسط يك روز پس از آخرين دوزمتام گروهها 
 با دوز ٦٠ mg/ml ذخريهحملول (پنتوباربيتون 

g١٠٠/mlو خناعي ) دن به صورت داخل صفاقي وزن ب١/٠
 مغز آا خارج و به سپس .ند كشته شدكردن بيهوش و

يك قسمت جهت مطالعات بافت شناسي . دوقسمت تقسيم شد
در فرمالني فيكس شده و قسمت ديگر جهت اندازه گريي 

سرد شده با يخ ايزوپنتان  ابتدا در حملول ،GTK فعاليت آنزمي
برشهاي .  نگهداري شد-C٨٠°ر  و در فريزگرديدهخشك فريز 

 يه و با حملول ، ميكروين از بافت فيكس شده در فرمالني٥
 .مهاتوكسيلن و ائوزين رنگ آميزي گرديدند

 نيز بر روي حملول مهوژنيزه شده مغز GTKفعاليت آنزمي 
 مورد بررسي Cooper and Meisterو بر اساس روش 

ت آنزمي بر گريي فعالي اين روش اندازه). ٢(قرار گرفت 
 فنيل آالنني به عنوان -Lاساس واكنش انتقال آمني بني 

 به (α-KMB)كتو متيول بوترييك اسيد -سوبسترا و آلفا
 و توليد (amino acceptor)عنوان دريافت كننده آمني 

متيونني و اندازه گريي در طول موج -Lفنيل پريوات و 
 .  نانومتر با دستگاه اسپكتروفتومتر مي باشد٣٢٢
 تايجن

 با  روز جتويز٣ پس از HCBDيافته ها نشان دادند كه 
 موجب بروز يك سري عالئم در ظاهر و رفتار دوز پائني،

 راه رفنت بر روي :حيوانات گرديده كه عبارتند بودند از
پنجه، حالت قوز داشنت، راست شدن موها و عدم تعادل در 

شم در روز ش. (lack of co-ordination) هنگام راه رفنت

مطالعه، متامي حيوانات هنگام راه رفنت قسمت انتهايي بدن 
 .خود را بر روي زمني مي كشيدند

 
 
 
 
 
 
 

 در گروههاي مختلف حيوانات GTK فعاليت اختصاصي آنزيم : ۱شكل 
اختالف معني داري بين گروه درمان شده با مقدار كم . درمان شده

HCBDميانگين مقادير به صورت .  و گروه كنترل وجود ندارد± SEM 
 .بيان شده اند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 در گروه درمان شده با مقدار GTKفعاليت اختصاصي آنزيم : ۲شكل  

 بين گروه درمان شده >p) ۰۱/۰ (، اختالف معني داريHCBDباالي 
 .دارد  و گروه كنترل وجودHCBDبا 
 
 

 . اندازه مغز در گروههاي مختلف موشهاي مورد آزمايش:۱جدول 
 )ميلي متر(قطر  رد آزمايشگروههاي مو

 ۱۵ كنترل
HCBD 25 mg/kg, 3-day ۱۳ 
HCBD 25 mg/kg, 4-day ۱۳ 
HCBD 25 mg/kg, 7-day ۱۵ 
HCBD 100mg/kg, 1-day ۱۸ 
HCBD 100 mg/kg, 2-day ۲۲ 
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 اندازه و . شبكه كوروئيد در بطن جانبي مغز در حالت طبيعي: ٣شكل
 *).۱۰بزرگنمايي  ( حالت مهم مي باشدظاهر اين بافت در اين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، در HCBDشبكه كوروئيد در گروه درمان شده با مقدار كم : ۴شكل 
 ميتوتيك .)پيكانهاي سفيد(اين تصوير نمايي از يك سلول پيكنوتيك 

در شبكه كوروئيد ) پيكانهاي كوتاه(و خونريزي جزئي ) پيكانهاي سياه(
  *).۲۰ي بزرگنماي ( گردد مشاهده مي

 
 
 
 
 
 
 

در گروه درمان شده با ) سر پيكان(انفيلتراسيون سلولهاي التهابي : ٥شكل
مجموعه اي از سلولهاي هتروژن شامل ماكروفاژها، . HCBDمقدار كم 

پلي مرفها و لنفوسيتها، كه در حالت طبيعي نبايستي در  اطراف شبكه 
   *).۴بزرگنمايي  ( كوروئيد باشند

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يك . HCBDشبكه كوروئيد در گروه درمان شده با مقدار كم : ٦شكل
با واكوئله شدن قسمت مركزي و تجمع ) پيكان سفيد(سلول آپوپتوتيك 

پيكانهاي (در اين تصوير سلولهاي اپنديمال . كروماتين در اطراف سلول
 *).۱۰۰بزرگنمايي ( نيز در بيش از يك اليه، مشاهده مي شوند) سياه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اتساع بطن جانبي همراه با خونريزي وسيع و تخريت شديد شبكه : ٧ شكل
،  اين تصوير بيانگر اين HCBDكوروئيد در گروه درمان شده با مدار باالي 
پيكان . طور كامل تخريب شده انده است كه شبكه كوروئيد و اليه اپنديمال ب
 *).۱۰۰بزرگنمايي  ( مقطعي از يك رگ خوني را نشان مي دهد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در اين تصوير اليه اپنديمال بدليل خونريزي از محل اتصال خود : ٨شكل 
  جدا شده و نماي طبيعي شبكه كوروئيد نيز بهم خورده است

  *).۲۰بزرگنمايي ( 
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عالوه بر اين عالئم، در گروه پنجم حالت هيپراكتيو در 
ثري احيوانات مشاهده گرديد كه جمموع عالئم فوق بيانگر ت

 در اين مطالعه تغيريات . مي باشدCNS بر روي اين ماده
 ثبت HCBDرفتاري حيوانات درمان شده با دوز باالي 

 . نگرديدند
 در گروههاي درمان    GTKفعاليت اختصاصي آنزمي    ه  چگر

  نشـان    بيشـتر از گـروه كنتـرل       HCBDشده بـا دوز پـائني       
  ويل از نظر آماري اختالف معين داري وجود نداشت         مي داد   

كه فعاليت اين آنزمي در گروه درمان شده         درحايل. )١تصوير(
  گـروه كنتـرل     كمتـر از     ،)گروه هفتم  (HCBDبا دوز باالي    

 ) >p ۰۱/۰ ( نشان مـي داد  آنبا   اختالف معين داري  بوده و 
مهچـنني اخـتالف معـين داري  در فعاليـت آنـزمي             ). ٢تصوير(

GTK             بني گروههاي درمان شده با دوز پـائني و دوز بـاالي 
HCBD۰۱/۰ ( وجود داشت p< ( . 

 ميكروين از بافت مغز ٥ در طي روند يه برشهاي 
 دوز مشاهده گرديد كه اندازه مغز در حيوانات درمان شده با

 بزرگتر و دانسيته بافت كمتر از گروههاي HCBD باالي 
 باشد كه با خط كش قطر برش مغزي در هر گروه  ديگر مي

با بررسيهاي ميكروسكوپي . )١ جدول(گريي گرديد  اندازه
كه از برشهاي يه شده و رنگ آميزي شده بافت مغز در 

و درمان شده با دوز پائني ) ٣تصوير(گروههاي كنترل 
HCBD) به عمل آمد، در گروههاي ) ۵ و ۴، ۳گروههاي

درمان شده خونريزي خفيف در بطنهاي جانيب مغز و مهچنني 
كوروئيدال  سلوهلاي ميتوتيك و پيكنوتيك در سلوهلاي

، انفيلتراسيون سلوهلاي التهايب در اطراف بطنها )٤تصوير(
، واكوئله شدن قسمت مركزي سلوهلاي كوروئيدال )٥تصوير(

 كروماتني در اطراف (condensation)و متراكم شدن 
شاهده م) ٦تصوير ()سلوهلاي آپوپتوتيك؟ (هسته اين سلوهلا

در بطنها حالت  سلوهلاي كوروئيدال ،عالوه بر اينها. گرديد
هيپرترويف داشته و از نظر اندازه بزرگتر از گروه كنترل بوده 

در حالت طبيعي (و مهچنني در بيش از دو اليه وجود داشتند 
در حيوانات درمان شده با ). بايسيت حداكثر در دو اليه باشند

 تغيريات شديدتري در بطنها مشاهده HCBDدوز باالي 
 :گرديد كه عبارتند از

 بطنهاي جانيب و سوم مهراه با (dilatation) اتساع -١
خونريزي  شديد و ختريب وسيع شبكه كوروئيد در بطنها 

  .)٧تصوير(
اليه پوشش دهنده سطح داخلي (كنده شدن اليه اپندميال  -٢

ناشي از خونريزي و مهچنني واكوئله شدن سلوهلاي ) بطنها
 ). ٨تصوير(اپندميال 
 بحث

ر گروههاي درمان شده تغييريات رفتاري مشاهده شده د
 مانند راه رفنت بر روي پنجه، حالت HCBDبا دوز پائني 

قوز، راست شدن موها و عدم تعادل در هنگام راه رفنت 
) ٥گروه (و هيپراكتيو بودن حيوانات ) ۴و ۳گروههاي (

مغزي -  قادر است از سد خوينHCBDبيانگر اينست كه 
ر رفتار و ظاهر عبور كرده و يك سري عالئم و تغيريايت را د

وجود آورد كه ناشي از اثر اين ماده بر روي ه حيوانات ب
CNSتر است از تستهاي فارماكولوژيكي مانند .  است لذا

 جهت ارزيايب عدم تعادل (rotarod)تست شنا و روتارود 
 .در راه رفنت و هيپراكتيو بودن حيوانات استفاده به عمل آيد

درمان شده با دوز باال اين تغيريات رفتاري در گروههاي 
مربوط  اينكه تغيريات رفتاري اجياد شده . بررسي نگرديدند

 بر HCBDبه ختريب شبكه كوروئيد بوده و يا ناشي از اثر 
  . روي ساير قسمتهاي مغز مي باشد نياز به مطالعه بيشتر دارد

 مهانطور كه قبال ذكر شد شواهدي مبين بر وجـود آنـزمي بتـا             
يشترين فعاليـت در شـبكه كوروئيـد وجـود          لياز در مغز، با ب    

 متابوليســم سيســتئني كونژوگيــت  لــذا مغزتوانــايي.)٣(دارد
 فعاليـت آنـزمي در      چه  گر. تركيبات هالوژنه را دارا مي باشد     

 راگروههاي درمان شده با دوز پائني بيشتر از گـروه كنتـرل             
نشان مي دهد ويل از نظر آماري تفـاوت معـين داري وجـود              

 ميزان آسـيب وارده     زيراري قابل پيش بيين بوده      ندارد كه ام  
 HCBDدوز بـاال    در  . به شبكه كوروئيد خفيـف مـي باشـد        

موجب كاهش معين دار فعاليت اين آنزمي شده است كه ممكـن          

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 بوتادي ان سميت عصبي هگزاكلرو

١٣١ ٨٢ تابستان، ۲، شماره ٦مجله علوم پايه پزشكي ايران، جلد  

است ناشي از ختريب وسيع شبكه كوروئيد در بطنـهاي مغـز            
نتـايج نشـان مـي دهنـد كـه ظـاهراً اثـر         . ) >p ۰۱/۰ (باشد

HCBDــ ــر روي ش ــه دوز   ب ــته ب ــز وابس ــد ني  بكه كوروئي
كه در دوز پائني تغيريات خفيفي در بطنها      به طوري . باشد مي

مشاهده گرديد كه شامل خونريزي خفيـف در بطنـها، وجـود            
ــدال  ، ســلوهلاي پيكنوتيــك و ميتوتيــك در ســلوهلاي كوروئي

 كنـده شـدن     انفيلتراسيون سلوهلاي التهايب در اطـراف بطنـها،       
ــدميال، وا ــه اپن ــلوهلاي  الي ــه شــدن قســمت مركــزي س كوئل

كوروئيدال و متراكم شدن كروماتني در اطراف هسـته بـوده           
ويل در دوز باال شدت تغيريات اجيـاد شـده بيشـتر بـوده بـه                
طوريكه موجب ختريب كامـل شـبكه كوروئيـد و خـونريزي      

وجـود سـلوهلاي التـهايب در       . وسيع در بطنـها گرديـده اسـت       
وز ادم مغزي شود و احتماالً      اطراف بطنها مي تواند موجب بر     

اين مسئله دليل مناسيب جهت توجيه علت بزرگ بودن مغز و           
 HCBDكــاهش دانســيته آن در حيوانــات درمــان شــده بــا 

 .خواهد بود
 يك نوروتوكسني بوده و شبكه      HCBDصه،   به طور خال  

كوروئيد در بطنهاي جانيب و سوم مغز اصـلي تـرين قسـمت             
 بـر روي مغـز      HCBD مسـي    اين اثـر  . آسيب ديده مي باشد   
 .وابسته به دوز است

References 
1. Berndt W. O.,  Mehendale H. M., 1979,  

Effects of HCBD on renal function and renal 
organ ion transport in the rat, Toxicology, 14: 
55-65. 

2. Cooper A. J. L.,  Meister A., 1985, Isolation 
and properties of a new glutamine transaminase 
from rat kidney, J. Biol. Chem., 249(8): 2554-
61. 

3. Cooper A. J. L., Abraham D. G., Gelbard A. 
S., Lai J. C. K., Petito C. K., 1993, High activity 
of GTK (DCVC β-lyase) and ω-amidase in the 
choroid plexus of rat brain, J.  Neurochem., 61: 
1731-1741. 

4. Gradinski D., Duprat P., Fayein E., 1975,  
E’tude toxicologique experimental de I’ HCBD, 
European J. Toxicology, 8(3): 180-87. 

5. Harleman J. H., Seinen W., 1979,  Short-term 
toxicity and reproduction studies in rats with 
HCBD, Toxicol. Appl. Pharmacol., 47: 1-14. 

6. Ishmael J., Pratt I., Lock E. A., 1984, 
Hexachloro-1:3-butadiene-induced renal tubular 
necrosis in the mouse, J. Pathol., 142(3): 195-203. 

7. Jaffe D. R., Hassall C. D., Berndt K., 
Gandolfi A. J.,  1983, In vivo and in vitro 
nephrotoxicity of the cysteine conjugate of 
HCBD, J. Toxicol. Environ. Health, 11: 857- 67. 

8. Kapoor R., Okuno E., Kodo R., Kapoor V., 
1997, Immunolocalisation of KAT in the rat 
medulla and spinal cord, Neuroreport, 8(16): 
3619-23. 

9. Kirby G. M., Bach P. H., 1995, Enhanced 
HCBD nephrotoxicity in rats with a preexisting 
Adriamycin-induced nephritic syndrome, 
Toxicol. Pathol., 23(3): 303-12. 

10. Kociba R. J., Keyes D. G., Jersey G. C., 
Quast J. F., Schwetz B. A., 1977, Results of two 
years chronic toxicity study with HCBD in rats, 
Am. Indust. Hygie. Asso. Journal, 38: 589-602. 

11. Laska A. L., Bartell C. K., Laseter J. L., 
1976, Distribution of hexachlorobenzene and 
HCBD in water, soil and selected aquatic 
organisms along the lower Mississippi river, 
Louisiana, Bull. Environ. Contam. Toxicol., 
15(5): 533-42. 

12. Lock E. A.,  Ishmael J., 1979,  The acute 
toxic effects of HCBD on rat kidney, Arch. 
Toxicol., 43: 47-57. 

13. Okuno E., Nakamura M., Schwarcz R., 1991, 
Two kynurenine aminotransferases in        
human brain,  Brain   Res.,  542: 307-312. 

14. Reichert D., Liebaldt G., henschler D., 1976, 
Neurotoxic effects of dichloroacetylene, Arch. 
Toxicol., 23-38. 

15. Roberts R. C., McCarthy K. E., Okuno E., 
Schwarcz R., 1992, Immunohistochemical 
localisation of KAT in rat striatum. A light and 
electron microscopic study, J. Comp. 
Neurology., 326: 82-90. 

16. Schrenk D., Dekant W., 1989, Covalent 
binding of hexachlorobutadiene metabolites to 
renal and hepatic mitochondrial DNA, 
Carcinogenesis, 10(6):1139-41. 

17. Schwetz B. A., Smith F. A., Humiston C. G., 
and Kociba R. J., 1977, Results of a 
reproduction study in rats fed diets containing 
HCBD, Toxicol. Appl. Pharmacol., 42: 387-98. 

18. Yang R. S. H., 1988, Toxicology, 
metabolism and mechanisms of toxicity, Rev. 
Environ. Conta. Toxicol., 101: 121-37. 

19. Yang R. S. H., Abdo K. M.,  Elwell M. R., 
1989, Subchronic toxicology studies of HCBD 
in B6C3F mice by dietary incorporation, J. 
Enviro. Pathol. Toxicol. Oncol., 9(4): 323-332. 

 
 
  

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

