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Abstract
Backgrond: Denervation or compression result in the destruction of the cell body of neurons in the anterior
horn of the spinal cord. Environmental nerve damage in the form of retrograde affects the cell body of
alpha neurons and causes central degeneration of neurons in the spinal cord. Agrimonia eupatoria from the
Golsorkhian family has antioxidant and anti-inflammatory effects and is effective in the survival and division
of neurons. Therefore, the present study was conducted with the aim of determining the neuroprotective effects
of hydroalcoholic extract of the plant unaffected by neural density after compression of the sciatic nerve in
rats.
Materials and Methods: In the present experimental study, a total of 36 male Wistar rats weighing -250
300 g were randomly divided into 6 groups of 6: control, compression, treatment A (compression + extract
at 75 mg / kg dose), treatment B (Compression + ethyl acetate fraction at 75 mg / kg dose), C treatment
(compression + N-butanol fraction at 75 mg / kg dose), and D treatment (compression + blue phase with
75 mg / kg dose). Ghafath plant hydroalcoholic extract was prepared using Souxelle method. In the control
group, after anesthetizing the rats, the muscle in the sciatic nerve was split without nerve damage and in the
compression group and the sciatic nerve treatment group, the right leg was compressed for 30 seconds. The
first intravenous infusion was performed immediately after nerve compression and the second infusion was
performed seven days later. After 28 days, the rats were subjected to perfusion and then the lumbar spinal
cords were sampled, and the samples were serialized after the tissue passage and blockage steps and stained
with blue toluidin and erythrosine. Neurotic densities were calculated using directory method and the results
were compared running t-test and ANOVA.
Results: The results of comparing neuronal densities between compression and treatment groups showed that
all the treatment groups had a significant difference in neuronal density with compression group (P <0.001).
Maximum neuronal density was related to n-butanol with a mean of (34 ± 1864), then the group alcoholic
( mean: 29 ± 1614) and the aqueous phase (24 ± 1597) and the Department of ethyl acetate with a mean of
33± 1292.
Conclusion: It seems that the hydroalcoholic extract of Ghafas plant increases the density of the anterior
alpha branch of the spinal cord after compression of the sciatic nerve in male rats, which may be due to
compounds such as tocopherol, and with its antioxidant and anti-apoptotic effects can be effective in repairing
the nervous system.
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چكيده:
سابقه و هدف :قطع عصب یا کمپرسیون ،سبب تخریب جسم سلولی نورونهای شاخ قدامی نخاع میشوند .ضایعه عصب محیطی به صورت رتروگراد بر جسم سلولی
نورونهای آلفا تاثیر و سبب دژنراسیون مرکزی نورونها در نخاع می شود .گياه غافث ()Agrimonia eupatoriaاز خانواده گلرسخيان دارای آثار آنتیاکسیدانی و ضد
التهابی است و در بقا و تقسیم نورونها موثر است .بنابراین این پژوهش با هدف تعیین آثار نوروپروتکتیوی عصاره هیدروالکلی گياه غافث بر دانسيته نوروين پس از
کمپرسیون عصب سیاتیک در رت انجام شده است.
موا د و روش ها :در این مطالعه تجربی ابتدا  36راس رت نر نژاد ویستار با وزن  250-300گرم به صورت تصادفی به شش گروه شش تایی شامل گروههای کنرتل،
کمپرسیون ،تیامر ( Aکمپرسیون +عصاره هیدروالکلی با دوز  ،) 75 mg/kgتیامر ( Bکمپرسیون +فراكسيون اتيل استات با دوز  ،)75 mg/kgتیامر ( Cکمپرسیون+
فراكسيون ان بوتانول با دوز )75 mg/kgو تیامر ( Dکمپرسیون +فاز آيب با دوز  )75 mg/kgتقسیم شدند .عصاره هیدروالکلی گیاه غافث با روش سوکسله تهیه شد.
درگروه کنرتل پس از بیهوش کردن رتها ،عضله در محل عصب سیاتیک بدون آسیب عصب شکافته شد و در گروه کمپرسیون و گروه تیامر عصب سیاتیک پای راست
به مدت  30ثانیه تحت کمپرسیون قرار گرفت .نخستین تزریق عصاره به صورت داخل صفاقی بالفاصله بعد از کمپرسیون عصب و دومین تزریق هفت روز بعد انجام
شد .بعد از  28روز ،رتها تحت روش پرفیوژن قرار گرفته و سپس از نخاع قسمت کمری منونهبرداری شد و منونهها پس از طی مراحل پاساژ بافتی و بلوکه کردن به
طور رسیالی برشهایی تهیه و با آبی تولوئیدین و اریرتوزین رنگآمیزی شد .دانسيته نورونی به روش دايسكتور و مت د اسرتيولوژی محاسبه و نتايج گروهها توسط آنالیز
( )Post Hocو  Anovaبا هم مقايسه شدند.
یافتهها :نتايج مقايسه دانسيته نوروين بني گروه كمپرسيون و گروههاي تيامر نشان دا د كه متام گروههاي تيامر اختالف معناداري در دانسيته نوروين با گروه كمپرسيون
داشته اند( .)<P0/100به طوري كه بيشرتين دانسيته نوروين به ترتيب مربوط به گروه ان بوتانول با ميانگني ( )4681 ± 43سپس گروه هيدروالكيل با ميانگني ( ± 92
 )4161و فاز آيب ( )7951 ± 42و در نهايت گروه اتيلاستات با ميانگني ( )2921 ± 33است.
نتیجهگیری :به نظر میرسد که عصاره هیدروالکلی گیاه غافث سبب افزایش دانسیته نورون آلفا شاخ قدامی نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در در موشهای
صحرایی نر میشود که شاید به دلیل داشنت تركيبهایی مانند توكوفرول كه آثار آنتياكسيداين و ضد آپوپتوزي دار د ميتوانند در ترميم سيستم عصبي موثر باشند.

مقدمه
قﺒل از بازسازی رشته عصﺒی مجموعهای از فرآیندهای دژنراتیو رخ میدهد که
بسیاری از آنها مقدمات مستقیم بازسازی را فراهم میکنند) .(1از آنجا که ﺟسم
سلولی نورون مرکز متابولیکی آن است ،در ﺻورت ﺻدمه به نورون ،ﺟسم سلولی
آن تخریب شده و سﺒب مرگ نورون میشود و با عنوان دژنراسیون والرین ﺧوانده

میشود) .(2به دنﺒال قﻄﻊ یا کمپرسیون عصب ،دژنراسیون عصب در بخﺶ ﺧلفی
آﻏاز میشود .بﻌد از آسیب نفوذپذیری سد ﺧونی -عصﺒی افزایﺶ یافته تا اﺟازه دهد
فاکتورها و سلولهای ﺧونی که ترمیم عصب را تسهیل میکنند ،وارد عصب شوند.
از مهمترین سلولهای وارد شده به ناحیه آسیب دیده ،ماکروفاژها هستند)1و.(2
به دنﺒال قﻄﻊ اعصاب مﺤیﻄی و شروع دژنراسیون والرین ،سلولهای شوان و
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واژگانكلیدی :گیاه غافث ( ، )Agrimonia eupatoriaعصب سیاتیک ،آلفا موتونورون

 / 36ﻏزاله نﺒوینیا و همکاران

ماکروفاژها و مونوسیتها با همکاری یکدیگر میلین و اﺟزای قﻄﻌه انتهایی آکسون
را در روزهای اول پﺲ از آسیب بیگانهﺧواری میکنند) .(3بﻌﻀی فاکتورهای رشد
در فرآیند التهاب دﺧالت دارند .به عنوان مﺜال کمﺒود فاکتورهای مﺤرك کلونی
ماکروفاژی ) (MCSFسﺒب کاهﺶ تکﺜیر سلولهای میکروگلیال و کاهﺶ تﻌداد
لنفوسیتها در مﺤل التهاب میشوند اما اﺛر ﻇاهری در سرعت ترمیم آکسونها
ندارند) .(4اگر ﭼه نورونها پﺲ از تولید فاقد قدرت تولید دوباره هستند اما میتوانند
در مقابل درﺟههای مﻌینی از ضایﻌهها مقاومت کرده و بهﺒود یابند .اگر یک فیﺒر
عصﺒی قﻄﻊ شود هم در اعصاب مﺤیﻄی و هم در اعصاب مرکزی تﻐییرهایی ایجاد
میشود که در ﺻورت شدید بودن این تﻐییرها منجر به مرگ سلولی میشود).(5
گیاه ﻏافﺚ ) (Agrimonia eupatoriaگیاهی است علفی ﭼند ساله از ﺧانواده
گلسرﺧیان دارای ساقه و برگهای کركدار .گلهای ﻏافﺚ در انتهای ساقهها به
رنگ زرد به ﺻورت سنﺒله ﻇاهر میشوند).(6این گیاه در کوهستانهای سردسیر رشد
میکند .عصاره تمام بخﺶهای هوایی گیاه ﻏافﺚ دارای اﺛر تﺤریککنندگی سیستم
ایمنی هستند .سرشاﺧه ،ساقه و بذر با بیشترین اﺛر تﺤریککنندگی سﺒب افزایﺶ
تکﺜیر سلولهای تک هستهای ﺧون مﺤیﻄی تا میزان هشت برابر شد .عصاره
متانولی گیاه ﻏافﺚ دارای اﺛر ضدباکتری بر برﺧی باکتریهای گرم مﺜﺒت بیماریزا
بوده و بیشترین اﺛر ضدباکتری بر باکتری باسیلوس سوبتیلیﺲ در ﻏلﻈت mg/ml
 4و باکتری استافیلوکوك اورئوس در ﻏلﻈت  7 mg/mlبود) .(6این گیاه داراي
ترکیبهای ارزشمندي مانند آگریمونین ،کاتﭽین ،پروسیانیدین ،کوئرستین ،لوتﺌولین،
کامفرول و یوگنول است) .(7در طب سنتﯽ ،قسمتهاي هوایﯽ این گیاه ﺧاﺻیت
مدر و قابﺾ دارد و براي درمان اسهال ،کولیت ،مشکالت آپاندیﺲ ،التهاب مﺜانه،
مار گزیدگﯽ و زگیل کاربرد دارد) .(8عالوه بر این ،این گیاه براي مشکالت کﺒدي،
کلیوي ،سنگهاي ﺻفراوي ،ادم ،روماتیسم ،همورویید ،ﺟلوگیري از ﺧونریزي،
زﺧمهاي واریسﯽ ،التهاب گلو ،سل ریوي و سل پوستﯽ استفاده مﯽشود).(9
مﻄالﻌههای مﺤققان نشان داده که این گیاه داراي ﺧواص آنتﯽ اکسیدان ،ضدالتهاب،
ضدویروس ،ضدباکتري ،ضدﭼاقﯽ ،ضددیابت ،ضدسرطان و ضدآلزایمر است.
همﭽنین در طب سنتﯽ ،این گیاه براي ترمیم زﺧمها و در درمان بیماريهاي مرتﺒﻂ
با کﺒد ،ﺻفرا و سیستم ایمنﯽ مانند روماتیسم کاربرد دارد .آﺛار حفاﻇتی رادیکالهای
آزاد و فﻌالیتهای حفاﻇت از آسیب اسیدها نیز شناﺧته شده است).(10
با توﺟه به آﺛار فارماکولوژیکﯽ متﻌدد این گیاه و استفاده فراوان از این گیاه به ﺻورت
بومﯽ و سنتﯽ ،هدف از این مﻄالﻌه بررسی عصاره هیدروالکلی از آن به عنوان یک
فاکتور احتمالﯽ و مﺆﺛر در تﺤریک رژنراسیون ناشﯽ از کمپرسیون عصب سیاتیک
در رت است.
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گروهبندی حیوانها
نام گروه

کنترل
کمپرسیون
تیمارA
تیمارB
تیمارC
تیمار D

میزان دوز تزریقی و نوع عصاره

تزریق سرم فیزیولوژی برای ایجاد استرس و مشاهده عصب سیاتیک
تزریق سرم فیزیولوژی برای ایجاد استرس و ایجا د کمپرسیون
کمپرسیون +تیمار با عصاره هیدروالکلی 75mg/kg
کمپرسیون +تیمار با فاز آبی75mg/kg
کمپرسیون+تیمار با ان بوتانول 75mg/kg
کمپرسیون +تیمار با اتیل استات 75mg/kg

روش انجام عمل کمپرسیون
رتهای هر گروه با تزریق داﺧل ﺻفاقی ماده بیهوشی زایالزین شﺶ میلیگرم
و کتامین  60میلیگرم به نسﺒت وزن بدن بیهوش شدند) 36 .(13سر رت نﮋاد
ویستار به طور تصادفی به شﺶ گروه شامل گروههای کنترل ،کمپرسیون
وکمپرسیون+تیمارهای فراکسیونهای مختلف با دوز  75میلیگرم بر کیلوگرم
تقسیم شدند .ایجاد کمپرسیون پﺲ از ایجاد برشی به طول یک سانتیمتر در زیر
سر استخوان ران ،عصب سیاتیک آشکار شد و با استفاده از قیﭽی قفلدار به مدت
 30ﺛانیه در مﻌرض کمپرسیون قرار گرفت و لﺒههای زﺧم توسﻂ گیره مخصوص به
هم بخیه زده شده و مﺤل ضایﻌه ضدعفونی شد .برای هر رت در طول  28روز دو
نوبت تزریق با دوز  75میلیگرم بر کیلوگرم به ﺻورت داﺧل ﺻفاقی انجام میگیرد.
نخستین تزریق پﺲ از انجام عمل کمپرسیون و تزریق دوم یک هفته بﻌد انجام
میشود .پﺲ از  28روز از تازیخ کمپرسیون ،ابتدا بافتهای بدن حیوان با استفاده از
روش پرفیوژن فیکﺲ شد و سپﺲ نمونهبرداری از قﻄﻌههای نخاعی مربوط به عصب
سیاتیک انجام شد .به این منﻈور نخاع به طور کامل تا انتهای دم اسب ،از داﺧل
ستون مهرهها ﺧارج شده و سپﺲ از انتهای دم اسب به اندازه  18میلیمتر باﻻ رفته و
نمونههای به طول  8میلیمتر تهیه شد با توﺟه به اینکه عصب سیاتیک از پنﺞ ریشه
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مواد و روش ها
این مﻄالﻌه تجربی روی  36راس موش ﺻﺤرایی بالﻎ در گروه زیستشناسی
دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد انجام شد .موش رت نر نﮋاد ویستار
با وزن  250-300گرم بالﻎ از بخﺶ حیوانهای دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی
مشهد ﺧریداري شدند .تا زمان انجام آزمایﺶ حیوانها در شرایﻂ نوري استاندارد
روزانه و درﺟه حرارت  22تا  24درﺟه سانتیگراد در اتاق حیوانهای دانشکده علوم
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد نگهداري شدند .در طول آزمایﺶ ،حیوانها به آب
و ﻏذای کافی دسترسی داشتند و ﻏذای آنها از شرکت ﺟوانه ﺧراسان تهیه شد .گیاه
ﻏافﺚ به طور بوته ای از استان ﺧراسان شمالی و توابﻊ شهرستان بجنورد ﺟمﻊآوری
شد .مرکز هرباریوم دانشکده علوم دانشگاه آزاد مشهد این گیاه را با کد هرباریوم
 36830تایید کرد .اﺟزای گیاه در سایه ﺧشک شدند و سپﺲ به ﺻورت پودر استفاده
شد .در این مﻄالﻌه ،در هر عصاره بسته به نوع حالل ،مواد موﺛرهای متفاوت از گیاه
ﺟدا میشود .برای مﺜال ،در فراکسیون آبی اﺟزای مﺤلول در آب و در فراکسیون
ان بوتانول اﺟزا مﺤلول در الکل در نتیجه برای بررسی هر یک از اﺟزای گیاه از
فراکسیونهای متفاوت استفاده شده است .ابتدا مقدار  50گرم پودر گیاه ﻏافﺚ در
داﺧل کاﻏذ کارتوش ریخته و در دستگاه سوکسله قرار داده شد) .(11به عنوان حالل
 150 ccاتانول 96درﺻد و  cc 150آب مقﻄر باهم مخلوط و در مﺤفﻈه دستگاه
ریخته شد .عصارهگیری به مدت  10ساعت انجام شد تا اطمینان حاﺻل شود تمام

عصاره از پودر استخراج شده است .در انتها عمل حذف حالل از عصاره گیاه ﻏافﺚ
انجام شدو عصاره به دست آمده در انکوباتور با دمای  45درﺟه سانتیگراد به مدت
 24ساعت قرار داده شده و به این وسیله عصاره گیاه ﺧشک شد25/14 .گرم عصاره
ﺧشک به دست آمد که بازده آن مﻌادل 5/28درﺻد بود) .(11برای تهیه فراکسیون
یک ﭼهارم از عصاره گیاه مﻌادل  56/3گرم  ,برای تزریق به یک گروه از موشها
کنار گذاشته شد و از بقیه آن برای تهیه فراکسیونهای ان بوتانول  ,اتیل استات و
فاز آبی استفاده شد .در تهیه فراکسیون ان بوتانول  10,68گرم از عصاره گیاه در 180
 ccآب مقﻄر حل و مﺤلول حاﺻل داﺧل قیف دکانتور ریخته شد .سپﺲ  cc 50ان
بوتانول به مایﻊ داﺧل قیف دکانتور اضافه و ﺧوب تکان داده شد تا مواد با همدیگر
مخلوط شوند .قیف دکانتور ﺛابت گذاشته شده تا زمانی که دوفاز از یکدیگر ﺟدا شد.
بﻌد از ﺟدا کردن دو فاز از یکدیگر  ،ﭼندین مرتﺒه با  cc 50ان بوتانول ،عملیات فوق
برای فاز پایینی تکرار شد تا اﺟزای ﻏیر قﻄﺒی ﺟدا شوند .سپﺲ مﺤلول حاﺻل تﻐلیﻆ
و داﺧل انکوباتورقرار داده شد تا عصاره ﺧشک به دست آید .برای تهیه فراکسیون
اتیل استات ،فازپایینی حاﺻل از مرحله قﺒل را که شامل اﺟزای قﻄﺒی و بینابینی است،
داﺧل قیف دکانتور ریخته و به آن  cc 50اتیل استات اضافه می شود ،بﻌد از تکان
دادن قیف و سپﺲ ﺛابت نگه داشتن آن  ،دوفاز تشکیل می شود .فاز رویی شامل
اﺟزای بینابینی مﺜل فسفولیپدهاست که در اتیل استات حل میشوند .ﭼندین بار با
 cc 50اتیل استات عملیات فوق برای فاز پایینی تکرار میشود تا اﺟزای بینابینی
ﺟدا شوند .سپﺲ مﺤلول حاﺻل تﻐلیﻆ شده و برای به دست آوردن عصاره ﺧشک
داﺧل انکوباتور قرار گرفت .بﻌد از استخراج فراکسیونهای ان بوتانول و اتیلاستات
از مخلوط عصاره هیدروالکلی وآب مقﻄر موﺟود در قیف دکانتور ،آنﭽه باقی میماند،
فاز آبی است .عصاره فاز آبی بﻌد از تﻐلیﻆ ،برای ﺧشک شدن در انکوباتور قرار داده
شد).(12
 36سر رت نﮋاد ویستار به طور تصادفی به شﺶ گروه زیر تقسیمبندی شدند:

بررسی اﺛر عصاره هیدروالکلی و فراکسیونهای اتیل استات و ان بوتانول گیاه ﻏافﺚ 37 / Agrimonia eupatoria

عصب شامل اعصاب ﭼهارم و پنجم کمری )  (L5-L4و اول تا سوم ﺧاﺟی )(S3-S1

در نخاع منشﺄ میگیرد  ،بنابراین نمونههای  8میلیمتری تهیه شده ،مﺤدوده ﺟسم
سلولی نورونهای تشکیلدهنده عصب سیاتیک هستند)(13

روش نمونهبرداری
پﺲ از  28روز از تاریخ کمپرسیون ،برای فیکﺲ کردن بافتهاي بدن حیوان ،از
روش پرفیوژن استفاده شد .دلیل استفاده از این روش ،حساس بودن بافت عصﺒی و
اتولیز سریﻊ آن است .از طرفی به دلیل وﺟود بافتهای پشتیﺒان فیکساتور به راحتی
درآن نفوذ نمیکند .براي این کار ابتدا حیوان با تزریق داﺧل ﺻفاقی زایالزین و
کتامین )شﺶ و  60میلیگرم بر کیلوگرم( بیهوش شد .سپﺲ در تشتک تشریﺢ به
پشت قرار داده شده ناحیه سینه ﺟانور را به شکل مﺜلﺚ برش داده ،به ﺻورتی که قلب
در دسترس باشد ،ابتدا ﺟناغ سینه را لمﺲ کرده ،از انتهای ﺟناغ سینه به سمت پایین
دیافراگم ،برشی را ایجاد کرده با زدن اولین برش با قیﭽی نوك ﻏﻀروف ﺟناغ سینه
دیده شد .در نهایت برش مﺜلﺜی را ایجاد کرده .در این مرحله باید مواﻇب رگهای
ﺧونی نزدیک به قلب برای ﺟلوگیری از ﺧونریزی بود .نوك بﻄن را با پنﺲ نوك گرد
گرفته و سوند متصل به دستگاه پرفیوژن را از انتهای بﻄن ﭼﭗ وارد آئورت کرده و
دستگاه به کار انداﺧته شد .به این ترتیب ابتدا سرم فیزیولوژیک و سپﺲ فیکساتور
وارد گردش عمومی ﺧون میشد .به دنﺒال آن برای ﺧروج ﺧون برشی در ناحیه
دهلیز راست ایجاد شد .بﻌد از مدتی در تمام بدن فیکساتور به ﺟای ﺧون ﺟریان
یافته و ﺧون از بدن ﺧارج شد .با این روش فیکساتور از طریق بسترهای ﺧونی به
تمام قسمتهای بدن رفته و سﺒب فیکسه شدن سریﻊ و کامل حیوان میشود .در
این هنگام هر اندامی از حیوان که فیکﺲ میشود به لرزش در میآید .در یک متد
ﺧوب باید تﻌداد لرزشها سریﻊتر و بیشتر باشد) .(14بافت عصﺒی پﺲ از گذراندن
مراحل پاساژ ،برای قالبگیری آماده است .با استفاده از دستگاه میکروتوم برشهایی
با ضخامت هفت میکرون تهیه شد .برشگیری به ﺻورت سریال انجام شده و از هر
 30برش سه برش متوالی انتخاب و به ﻻم منتقل شدند .برای رنگآمیزی مقاطﻊ
پارافینی باید پارافین زدایی و آبدهی شوند .برای حذف پارافین از زایلین و برای
آبدهی از الکل  96درﺻد با درﺟات نزولی استفاده میشود بﻌد از رنگآمیزی عمل
آبگیری با استفاده از الکل مﻄلق انجام میشود .یکی از رنگهای استفاده شده،
آبی تولوئیدین است که در آن هستهها به رنگ بنفﺶ در آمده و زمینه بافت به رنگ
ﺻورتی میشود .پﺲ از اتمام رنگآمیزی و ﺧشک شدن ﭼسب تصاویر با استفاده از
دستگاه فتومیکروسکوپ مدل  Zeissو با عدسی  ×40تهیه شدند.

برای بررسی دادهها با کمک برنامه آماری  t-teﬆنیاز به پارامتر دیگری به نام NVیا

مساحت ﭼارﭼوب نمونهبرداری روی ﺻفﺤه مانیتور  1,5×1,5سانتیمتر بود که
برای به دست آوردن اندازه واقﻌی این مساحت روی نمونه از ﻻم میکرومتری استفاده
شد و با توﺟه به این که ﻻم میکرومتری تصویری به اندازه  11میلیمتر داشت،
بنابراین بزرگنمایی  11مرتﺒه بود.

آنالیز آماری دادهها
در گروههای مورد آزمایﺶ ،از هر گروه سه نمونه برای بررسیهای بافتی و سه نمونه
برای بررسی بیان ژن در مسیر آزمایﺶ قرار گرفت که برای آنالیز آماری دادهها از
نرمافزار  Minitab 16و آزمون  Anovaو ) (Poﬆ Hocبا سﻄﺢ مﻌناداری 0,05>p
استفاده شد و برای رسم نمودارها از نرمافزار  Excellاستفاده شد.
یافته ها
نتایﺞ حاﺻل از دژنراسیون مرکزی در طول  28روز پﺲ از کمپرسیون و همﭽنین
بررسی اﺛر گروههای تیمار با عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ﻏافﺚ به ﺻورت دانسیته
نورونی ،نورونهای حرکتی آلفا در شاخ قدامی نخاع در ﺟدولهای زیر ارائه شده
است.
تﻌداد نورونهای حرکتی آلفا در شاخ قدامی نیمه راست نخاع در گروه کنترل روز 28
برابر با  Mean ± SE=1480± 31است.
تﻌداد نورونهای حرکتی آلفا شمارش شده ،در شاخ قدامی نیمه راست نخاع ،در گروه
کمپرسیون در روز  28برابر  Mean ± SE= 686± 27است.
تﻌداد نورونهای حرکتی آلفا شمارش شده ،در شاخ قدامی نیمه راست
نخاع ،در گروه تیمار با گروه انبوتانول با دوز)  75کیلوگرم /میلیگرم( برابر
 Mean ± SE =1864± 34است.
تﻌداد نورونهای حرکتی آلفا شمارش شده ،در شاخ قدامی نیمه راست نخاع،
در گروه تیمار با عصاره هیدروالکلی با دوز)  75کیلوگرم /میلیگرم( برابر
 Mean ± SE =1614± 29است.
در نمودار ،میزان دانسیته نورونهای حرکتی آلفا شاخ نخاع در گروه کنترل و
کمپرسیون ) (=6nآورده شده است .در هر گروه اعداد نشاندهنده میانگین دانسیته
نورونی  ±ﺧﻄای استاندارد است .با توﺟه به این که مقدار  0,000 =Pاست .تفاوت
مﻌناداری بین دانسیته نورونی گروه کنترل و گروه کمپرسیون وﺟود دارد ،به طوری
که دانسیته گروه کمپرسیون کاهﺶ پیدا کرده است.

نمودار  -1میزان دانسیته نورون های حرکتی آلفا شاخ نخاع در گروه کنترل و کمپرسیون

در نمودار  ،2نتایﺞ میزان دانسیته نورون های حرکتی آلفا شاخ قدامی نخاع در گروه
کمپرسیون با گروه های تیمار اتیل استات و فاز آبی و ان بوتانول و هیدروالکلی
با دوز 75میلی گرم/کیلوگرم آورده شده است .آنالیز دادهها نشان میدهد مقایسه
گروههای اتیل استات ،فاز آبی  ،ان بوتانول و هیدروالکلی با گروه کمپرسیون افزایﺶ
مﻌناداری را نشان میدهد به طوری که بیشترین افزایﺶ در دانسیته نورونی گروه ان
بوتانول است )(>0p/001
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مرحله شمارش نورونی
در این مرحله ،شمارش نورونها با روش دایسکتور انجام شد .دایسکتور متدی
است که نمونهها در یک فﻀای سه بﻌدی بدون در نﻈر گرفتن اندازه و یا شکل
آنها بررسی مشوند .در متد دایسکتور دو برش باید وضﻌیت یکسانی داشته باشند
و ﭼارﭼوب نمونهبرداری باید یک وضﻌیت رندوم داشته باشد .در این حالت تمام
اﺟزا شانﺲ برابر برای شمارش دارند .دایسکتور شامل دو برش متوالی است که
در ﭼارﭼوب مرﺟﻊ ذرات شمارش میشوند .اگر ذرهای در ﭼارﭼوب باشد ،ولی در
ﭼارﭼوب باﻻیی نﺒاشد در شمارش به حساب میآید ،ولی اگر ذرهای در هر دو
ﭼارﭼوب باشد ،در شمارش مﺤسوب نمیشود.
برای آنالیز دادههای ﺧام نیاز به پارامترهایی نﻈیرQ ∑، frame ∑، V disector،
 Mean±SEو  ...است که این گونه مﻌرفی میشوند :
 :∑Qمجموع نورونهای شمارش شده در یک نمونه
 :∑frameمجموع دفﻌههای نمونه برداری شده
 :V dissectorحجم ﭼارﭼوب نمونهبرداری شده
Vdissector =A Frame×H
 A Frame:مساحت ﭼارﭼوب نمونهبرداری
 :Hفاﺻله بین دو برش یا ضخامت هر برش

دانسیته تﻌداد نورونهاست که از طریق فرمول زیر قابل مﺤاسﺒه است).(14

مختلف و با رنگ آمیزی آبی تولوئیدین صورت گرفته است .الف :در گروه کنترل جسم سلولی آلفا موتونورونهای شاخ قدامی
نخاع به شکل منظم مشاهده می شود و هسته در مرکز قرار دارد .ب  :کمپرسیون عصب سیاتیک موجب دژنراسیون مرکزی و
تخریب جسم سلولی آلفا موتونورون های شاخ قدامی نخاع می شود .جسم سلولی به شکل بیضی و یا مثلثی در می آید .اجسام
نیسل شکسته شده و در سرتاسر سیتوپالسم پراکنده می شوند .همچنین هسته از موقعیت مرکزی خود به سمت محیط سلول تغییر
 / 38ﻏزاله نﺒوینیا و همکاران
مکان می دهد.در تصویر (پ )تزریق عصاره اتیل استات دوز ( 57میلی گرم برکیلوگرم) پس از کمپرسیون عصب سیاتیک
موجب رژنراسیون در آکسون می شود .به دنبال تغییرات رژنراسیون در آکسون ،جسم سلولی به حالت طبیعی در آمده ،تورم
هیستولوژیکپس از کمپرسیون عصب سیاتیک موجب
گرم بر کیلوگرم)
سلولی کم می شود .در تصویر (ج) تزریق فاز آبی (دوز  57میلی
نتایج
آلفا به مرکز
بررسیهسته
درآمده و
هایحالت
برش به
سلولی ازتقریبا
موتونورونهای نخاع در
طبیعی برای
بافتی نخاع
جسم حاﺻل
تغییرات رژنراسیون در آکسون می شود .به دنبال این تغییرات ،نتایﺞ
سیاتیک
کمپرسیون
تصویراز
کیلوگرم) پس
برگشته است.در تصویر (د) تزریق عصاره ان بوتانول (دوز 57نیمهمیلی
عصباست.
تصویر میکروسکپی
ﺧالﺻه شده
های زیر
بر قدامی در
گرمشاخ
راست
آمده،
در
طبیعی
حالت
به
سلولی
جسم
آکسون،
رژنراسیون
موجب تغییرات رژنراسیون در آکسون می شود .به دنبال تغییرات در
حاﺻل از برش عرضی قﻄﻌههای نخاعی عصب سیاتیک در گروههای مختلف و
(ر
تصویر
در
باشد.
می
نزدیک
کنترل
گروه
های
ویژگی
به
تغییرات
رنگآمیزی آبی تولوئیدین انجام گرفته است .الف :در گروه کنترل ﺟسم سلولی
تورم سلولی کم می شود ،هسته به مرکز بر می گردد و این با
)تزریق عصاره هیدروالکلی (دوز  57میلی گرم بر کیلوگرم) پس از کمپرسیون عصب سیاتیک موجب تغییرات رژنراسیون در
آلفا موتونورون های شاخ قدامی نخاع به شکل منﻈم مشاهده میشود و هسته در
آکسون می شود .به دنبال تغییرات در رژنراسیون آکسون ،جسم سلولی به حالت طبیعی در آمده ،تورم سلولی کم می شود ،هسته
مرکز قرار دارد .ب :کمپرسیون عصب سیاتیک سﺒب دژنراسیون مرکزی و تخریب
به مرکز بر می گردد و این تغییرات به ویژگی های گروه کنترل نزدیک می باشد.

نمودار  -2میزان دانسیته نورونهای حرکتی آلفا شاخ قدامی نخاع بر حسب گروهها

ﺟسم سلولی آلفا موتونورونهای شاخ قدامی نخاع میشود .ﺟسم سلولی به شکل
بیﻀی و یا مﺜلﺜی در میآید .اﺟسام نیسل شکسته شده و در سرتاسر سیتوپالسم
پراکنده میشوند .همﭽنین هسته از موقﻌیت مرکزی ﺧود به سمت مﺤیﻂ سلول
ب

آلفا موتونورون

الف

ب

آلفا موتونورون

پ

ج

آلفا موتونورون
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ر

شکل  -1نورون حرکتی آلفا در برش عرضی نخاع بر حسب گروه ها .رنگ آمیزی :آبی تولوئیدین – اریتروزین( .درشت نمایی × ،)400الف :گروه کنترل ،ب:
کمپرسیون ،پ :تیمار ، Aج  :تیمار ، Bتیمار  ،Cتیمار D

به دنﺒال تﻐییرهای رژنراسیون در آکسون ،ﺟسم سلولی به حالت طﺒیﻌی در آمده ،تورم

سلولی کم میشود .در تصویر )ج( تزریق فاز آبی )دوز  75میلیگرم بر کیلوگرم(
پﺲ از کمپرسیون عصب سیاتیک سﺒب تﻐییر رژنراسیون در آکسون میشود .به

دنﺒال این تﻐییرها ،ﺟسم سلولی به حالت طﺒیﻌی درآمده و هسته به مرکز برگشته
است .در تصویر )د( تزریق عصاره ان بوتانول )دوز  75میلیگرم بر کیلوگرم( پﺲ از
کمپرسیون عصب سیاتیک سﺒب تﻐییرهای رژنراسیون در آکسون میشود .به دنﺒال
تﻐییر در رژنراسیون آکسون ،ﺟسم سلولی به حالت طﺒیﻌی در آمده ،تورم سلولی کم
میشود ،هسته به مرکز بر میگردد و این تﻐییرها به ویﮋگیهای گروه کنترل نزدیک
است .در تصویر )ر (تزریق عصاره هیدروالکلی )دوز  75میلیگرم بر کیلوگرم( پﺲ
از کمپرسیون عصب سیاتیک سﺒب تﻐییر رژنراسیون در آکسون میشود .به دنﺒال
تﻐییر در رژنراسیون آکسون ،ﺟسم سلولی به حالت طﺒیﻌی در آمده ،تورم سلولی کم
میشود ،هسته به مرکز بر میگردد و این تﻐییرها به ویﮋگیهای گروه کنترل نزدیک
است.
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تﻐییر مکان میدهد .در تصویر )پ (تزریق عصاره اتیل استات دوز ) 75میلیگرم
برکیلوگرم( پﺲ از کمپرسیون عصب سیاتیک سﺒب رژنراسیون در آکسون میشود.

بحث
تﺤقیق نشان داد که تمام گروههاي تیمار اﺧتالف مﻌناداري در دانسیته
نورونﯽ با گروه کمپرسیون داشتهاند)  .(>0P/001بررسی نتایﺞ عکﺲهاي
بافتﯽ این پﮋوهﺶ نشان داد که در گروه کنترل هسته در مرکز قرار دارد
و شکل نورون کروی بوده است ،ولی در گروه کمپرسیون هسته در کنار و
ﭼروکیده است ،ولی در گروههای تیمار با حالت طﺒیﻌﯽ نورونها دوباره نمایان
شده است که در گروه تیمار با فراکسیون ان بوتانول ،هستهها واضﺢتر دیده
می شوند و تشابه بیشتری به گروه کنترل نشان می د هد .
اگر یک فیﺒر عصﺒی قﻄﻊ شود هم در اعصاب مﺤیﻄی و هم در اعصاب مرکزی
تﻐییرهایی ایجاد شده و درنهایت منجر به مرگ سلولی میشود)  .(15به این
مﻌنا که در قﻄﻊ شدگی و کمپرسیون شدید اعصاب ﭼنانﭽه میزان تخریب
بخﺶ پروگزیمال آکسونها شدید باشد ،آﺛار ضایﻌه رو به عقب به سمت
ﺟسم سلولی نورون ها توسﻌه یافته و سﺒب دژنراسیون مرکزی و تخریب
ﺟسم سلولی نورونها میشود)  .(16تﺤقیقهایی که در سال  2002توسﻂ
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 Kinugasaو همکارانﺶ انجام شد نشان داد که آکسوتومی و له شدگی
عصب آپوپتوز را در نورونها القا میکند)  .(17تﺤقیقی که ما انجام دادیم نیز
مو ّید آن مﻄلب است .همانطور که در قسمت نتایﺞ مشاهده میشود ،دانسیته
تﻌداد نورونها در گروه کمپرسیون نسﺒت به گروه کنترل اﺧتالف مﻌناداری
داشته و تﻌداد آلفا موتونورونهای شاخ قدامی در گروه کمپرسیون کاهﺶ
قابل توﺟهی داشته است )  (>0P/001و این بدان مﻌناست که کمپرسیون
عصب سیاتیک ﺟانور سﺒب پدید آمدن آﺛار دژنراسیون مرکزی به ﺻورت
رتروگراد به سمت ﺟسم سلولی نورونهای حرکتی در شاخ قدامی نخاع
شده و در نهایت دانسیته نورونی در گروه کمپرسیون در مقایسه با کنترل
کاهﺶ مﻌناداری دارد)نمودار.(1این نتیجه هم راستا با مﻄالﻌههای پیشین
سایر د انشمند ان است ) .(18
مﻄالﻌههای فیتوشیمﯽ گیاه نشان داد که این گیاه داراي ترکیبهای
ارزشمندي مانند :آگریمونین ،کاتﭽین ،پروسیانیدین ،کوئرستین ،لوتﺌولین،
کامفرول ،یوگنول و فالونوئیدهاست که در طب سنتﯽ کاربرد فراوان
دارد .این ترکیبها سﺒب آﺛار ضد التهابﯽ و آنتﯽ اکسیدانتﯽ گیاه ﻏافﺚ
میشوند)  .(19فالونوئیدها طی فتوسنتز در گیاهان ساﺧته شده و گیاه را
در مقابل گروههای اکسیﮋن فﻌال حفاﻇت میکنند .فالونوئیدها در شﺶ
زیرگروه اﺻلی طﺒقهبندی میشوند :فالونونها ،فالونها ،ایزوفالونها،
فالوانونها ،فالوانول و آنتوسیانیدینها .از بین این گروهها گیاه ﻏافﺚ دارای
ﭼندین نوع فالونوئید است شامل :کوئرستین ،کامفرول)  .(20در زمان آسیب
سیستم عصﺒﯽ واکنﺶهاي اکسیداتیو فﻌال شده و سﺒب تولید رادیکالهاي
آزاد مﯽشوند .این رادیکالها واکنﺶهاي دژنراسیون را پیﺶ برده و سﺒب
نفوذ بیﺶ از حد یون کلسیم به داﺧل سلول و آﻏاز روندهاي مرگ سلولﯽ
مﯽشوند .وﺟود فالونوئیدها و مواد آنتﯽاکسیدانﯽ سﺒب ﺟلوگیري از پیشرفت
ضایﻌه شده و روندهاي ترمیمﯽ را بهﺒود و سرعت مﯽبخشند .همانطور که
در نمودار  2مشخﺺ است ،تمام گروههاي دریافت کننده ،عصارههاي مختلف
دانسیته نورونﯽ بیشتري نسﺒت به گروه کمپرسیون داشتهاند که مﯽتواند
نشاندهنده روندهاي ترمیمﯽ در این گروهها به دلیل حﻀور ترکیبهای
موﺛر در عصارهها باشد .این نتایﺞ هم راستا با نتایﺞ پﮋوهشگران است که
نشان د اد ند عصاره آبی گیاه ﻏافﺚ سﺒب کاهﺶ پاسخ التهابی مﯽ شود ) .(21
همﭽنین  Nimseو همکاران در سال  2015اﺛرعصاره  Agromoniaرا
بر تسریﻊ بازسازی پوست با فﻌال شدن پتانسیل گیرنده وانیلیوئیدي اﺛﺒات
کردند)  (22که ﺧود گواه بر داشتن آﺛار ترمیمﯽ این گیاه است که نتایﺞ ما
هم راستا با این تﺤقیق است .
مﻄالﻌههای انجام شده روي ترکیبهای گیاه ﻏافﺚ مشخﺺ کرده
است که بﻌﻀﯽ از این ترکیبها همانند آگریمونین ،کوئرستین ،کاتﭽین،
لوتﺌولین و کامفرول د اراي ﺧاﺻیت تﺤریک کنند گﯽ سیستم ایمنﯽ هستند .

نتيجهگيري
به نﻈر میرسد تزریق عصاره هیدروالکلﯽ گیاه ﻏافﺚ و فراکسیونهاي اتیل
استات و ان بوتانول و فاز آبﯽ آن در دفﻌات دوبار در  28روز پﺲ از کمپرسیون
) روز اول و هشتم ( سﺒب افزایﺶ مﻌناد اري د ر د انسیته نورونﯽ گروه ها شد .
به طوري که بیشترین دانسیته در گروه ان بوتانول مشاهد شد .بنابراین
عصارههاي ذکر شده گیاه ﻏافﺚ شاید به دلیل داشتن آﺛار آنتﯽ اکسیدانتﯽ
و ضد التهابﯽ و آنتﯽ آپوپتوزي مﯽ توانند سﺒب ترمیم سیستم عصﺒﯽ شوند .
تشکر و قدردانی
این مقاله حاﺻل پایاننامه برای دریافت درﺟه کارشناسی ارشد بود .از همه
همکاران گروه زیستشناسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد،
مدیریت گروه سرکار ﺧانم دکتر نخﻌی مقدم و ریاست مﺤترم دانشکده علوم
آقای د کتر ﺟاوید برای همکاری های بی د ریﻎ شان تشکر و قد رد انی می شود .
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