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بخشدروالریندژنراسیونباعثمختلفحوادثوتصادفاتاثردرآنهاکمپرسیونوشدگیلهیامحیطیاعصابقطع:هدفوزمینه
اتانولیعصارهاثرنییتعمنظوربهمطالعهنیاشود.میکشیدهنیزآنهاسلولیجسمبهگردعقبواکنشصورتبهوگرددمیهانورونخلفی

Achillea wilhelmsiiشدانجامر نیی صحراي هاموشکیاتیسعصبونیکمپرسازپسنخاعقدامیشاخی حرکتي هابر تراکم نورون.
تصادفیطوربهشد. حیواناتانجامگرم250-300وزنباویستارنژادنریصحرایموشسر 30رويتجربیمطالعهاین :بررسیروش

+کمپرسیون،mg/kg50دوزباگیاهاتانولیعصارهتزریق+کمپرسیون،کمپرسیون،کنترلشاملهاهگروشدند.تقسیمگروه شش تایی 5در 
تحـت صحراییيهاموش.ندبودmg/kg100دوزباگیاهاتانولیهعصارتزریق+کمپرسیونوmg/kg75دوزباگیاهاتانولیعصارهتزریق

وسـیله سپس بـه شود.ظاهرسیاتیکعصبتاشدزدهبرشآنزیرعضالتورانناحیهپوستبدنراستسمتدروند گرفتقراریهوشیب
صـورت بهاهیگاتانولیعصارهد.یگردهیبخپوستوعضالتانجامسروگرفتقراردیشدونیکمپرستحتکیاتیسعصببندخونپنس

بـا ی نخاعطنابي کمربخشی جراحعملازبعدروز28.شدتجویزقیتزرکیايهفتهوکمپرسیونازبعدهفتهسهمدتبهی صفاقداخل
ـ آمرنگازدهاستفاباوشدمنتقلپاتولوژيآزمایشگاهبهیبافتمقاطعتهیهبرايینخاعطنابهاينمونهد.گردیجداپرفیوژنعمل آبـی يزی
.گرفتقرار ارزیابیموردنخاعی قدامشاخی حرکتي هانورونتراکم،يعکسبردارونیدیتولوئ

) کـاهش  1740±81/49) نسبت به گروه شـاهد ( 707±56/38هاي حرکتی شاخ قدامی نخاع در گروه کمپرسیون (تراکم نورون:هاهیافت
و mg/kg75، دوزmg/kg50هاي مداخله دوز هاي حرکتی شاخ قدامی نخاع در گروهاکم نورونمیانگین تر). >05/0Pداري نشان داد (معنی
) افـزایش  707±56/38در مقایسه با گروه کمپرسـیون ( 1437±46/64و 1370±91/33، 1208±58/57به ترتیب با مقادیر mg/kg100دوز

).>05/0Pداري یافت (معنی
یشاخ قـدام یحرکتيهانورونتراکم ش یاعث افزاببه صورت وابسته به دوز Achillea wilhelmsiiیاتانولعصارهق یتزر:گیرينتیجه
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3446565نمابر،054-31136338تلفن،یست شناسیگروه ز،ستان و بلوچستان، دانشکده علومیزاهدان، دانشگاه س:ینشان
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مقدمه
وسـیله هبـ بـدن هـاي سـلول تمـام مانندنیزهانورونداخلیمحیط

اکسـونی انتقـال هسـتند. کنترلتحتدقتبههاالکترولیتستازؤهم
جسـم سـمت بهعقببهروانتقالوعصبیپایانهسمتبهجلوبهرو

دوایــنبـین راسـلول ســاختمانیاجـزاي ونوروترانسـمیترها سـلولی 
غشايیااکسوندرگسستگییانقصهرگونهکند.میجابجابخش

مـرگ بـه مربـوط برگشـت غیرقابـل آبشاريوقایعباعثآنلیپیدي
رخ وقایعیچنینزمانیتنهاگردد.میعصبیسلولشدهریزيبرنامه

ــهبریــدگیونقــصایــنکــهدهــدینمــ ــدتــرمیمســرعتب ).1(یاب
دیگـر درکهاستدژنراسیونیهمانشبیهنورونموضعیدژنراسیون

ایـن بـا ).2(افتـد میاتفاقعضلهوپوستیرنظدیدهآسیبهايبافت
والـرین دژنراسـیون کـه سـت آن اهابافتدیگرباعمدهتفاوتحال

کشیدهسلولیجسمخودبهودورترفواصلبهآکسونخلفیبخش
گردشازکههستندالتهابیهايلکوسیتاولینهانوتروفیلشود.می

رابـافتی بقایـاي وشـوند مـی واردعصـب دیدهآسیبناحیهبهخون
فعـال راهـا) منوسـیت (عمـدتاً هالکوسیتسایروکنندمیفاگوسیت
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بـه کـه هسـتند دیگـري عمـده هـاي سـلول ماکروفاژها).3(کنندمی
انـدونورال ماکروفاژهـاي دهنـد. مـی پاسـخ محیطـی اعصـاب آسیب
درکـه دهنـد مـی تشـکیل راداريهستههايسلولدرصد29حدود

مقـیم ماکروفاژهايایندارند.وجودسالممحیطیعصباندونورال
درکـه کننـد مـی بیـان را3کمپلمـان گیرنـده وMHCهايمولکول
عملکـرد وسـازي فعال،تکثیردارند.مهمینقشماکروفاژهافعالیت

شـروع والـرین دژنراسیوناولیهمراحلدرماکروفاژهااینفاگوسیتی
درکننـد. مـی فاگوسـیت رادیـده آسـیب هايبافتبقایايوشودمی

ناحیـه بـه خـون گـردش هـاي منوسیتاززیاديتعدادبعديمراحل
ماکروفاژهـا بههابافتدرکههامنوسیتشوند.میوارددیدهآسیب
میلــینپوشــشمــوثرکــردنفاگوســیتهبــراي؛کننــدمــیپیــداتمــایز
فعـال راشـوان هـاي سـلول کـه هـایی سـیتوکین تولیـد ودیدهآسیب

تـرمیم بـه NGFنظیـر رشـد عوامـل  و1–اینترلوکیننظیر؛ندکنمی
کهایمنیهايسلولآخرین).4(کنندمیکمکدیدهآسیباکسون

بـا کـه هسـتند Tهـاي لنفوسـیت ؛شـوند میوارددیدهآسیبناحیهبه
ناحیهدرایمنیپاسخبهضدالتهابیوالتهابیپیشهايسیتوکینتولید

اعصـاب آسـیب ازبعـد بنـابراین ).5(کننـد مـی کمـک دیـده آسیب
پاکسـازي رامیلـین واکسـون بقایـاي شوانهايسلولابتدا،محیطی

ماکروفاژهـاي آنگـاه بمانـد. بـاقی انـدونورال خـالی لولـه تاکنندمی
اساسـی نقـش خـون گردشازنفوذکنندهماکروفاژهايواندونورال

ــايپاکســازيدر ــدهآســیببقای ــافتیدی ــد.ب ــندارن ــاماکای روفاژه
هـا فیبروبالسـت تکثیـر باعـث وکـرده تحریـک راشـوان هايسلول

بـه راانـدونورال خـالی هـاي لولـه شـوان هـاي سلولآنگاهشوند.می
بـونگر نوارهـاي عنـوان تحـت کـه منظمـی طولیهايستونصورت
موفـق تـرمیم بـراي حمایتیمحیطاینکنند.میپر؛شوندمیخوانده
کـه اسـت ایـن بـر اعتقـاد ).6و1(استيزیاداهمیتداراياکسون

دیـده آسیبمحیطیاکسونترمیمدرماکروفاژهاموثروسریعپاسخ
دارد.زیادينقش

کـه استمییداداروییگیاه140شامل(بومادران)آکیلیاجنس
هـاي بـرگ دارايتیپیکصورتبهوداردوجودشمالیکرهنیمدر

ــرزدار ــروپ ــتند.معط ــنهس ــاهای ــراتيداراگی ــاکولوژیکیاث فارم
درصــافعضــالتآرامــشباعــثمثــالعنــواناســت. بــهمتعــددي

دردهـاي دلیلهمینبهوشودمیرحمدیوارهدروگوارشدستگاه
بخشـد. مـی بهبـودي راقاعـدگی دردهـاي وگـوارش دستگاه،معده

خصــــوص هبــــ آکیلیــــا مختلــــفهــــاي گونــــه ازاســــتفاده
Achillea wilhelmsii،مـوثري اکسـیدانی آنتـی ولتهابیضدااثرات

آنفلوآنزاوسرماخوردگیدرمانبرايآکیلیا).7-9(استدادهنشان
نیـز دماغخوندرمانبرايخونانعقاددرشرکتدلیلهباست.موثر
وایمنـی هـاي پاسـخ دهنـده کـاهش ترکیبـات عنـوان بـه اسـت. موثر

توصـیه زنیـ کچلـی ازجلوگیريبرايواسترفتهکاربهضدسرطان

کننـده محافظـت اثـرات رويمـا قبلـی مطالعـه ).11و10(استشده
ــورونی ــارهن ــیعص Achilleaآب wilhelmsiiــایج ــدبخشنت ونوی
تـرین مهـم ازیکـی فالونوئیـدها . )12(داشتهمراهبهبخشیرضایت

نظیـر فارمـاکولوژیکی اثـرات کـه هسـتند  گیاهدرموجودهايگروه
ایـن  ). 14و13(دارنـد عهـده هبـ کسـیدانی اآنتـی وضـدالتهابی اثرات

بـر  Achillea wilhelmsiiاتـانولی عصـاره مطالعه به منظور تعیین اثـر  
نخـاع پـس از کمپرسـیون    قـدامی  هـاي حرکتـی شـاخ   تراکم نـورون 

هاي صحرایی نر انجام شد.موشعصب سیاتیک
بررسیروش

سـتار یونـژاد نـر صـحرایی مـوش سر30رويیتجربمطالعهن یا
در مــاهگی 3حــدود ســنوگــرم 250-300ی بــیتقروزني دارا

د.یگردانجام1393سال یطبلوچستانوسیستاندانشگاه
Achilleaاهیـــگ wilhelmsiiحاشـــیهاز1391مـــاهخـــرداددر
وسیسـتان اسـتان درتفتـان کـوه دامنـه مراتعوکشاورزيهايزمین

گونـه قیقدییشناساد.یگردخشکهیسادرويآورجمعبلوچستان
ــگ ــهاهی ــب ــصلهیوس ــگمتخص ــاهی ــگاهیشناس ــومدانش ــکیعل پزش

ــهانجــام شــد.شهیدبهشــتی ــارنمون ــاهومییهرب ــاگی در1235کــدب
ينگهداربلوچستانوستانیسدانشگاهیشناسستیزگروههرباریوم

بـرگ ،ساقهازگرم20مقداراهیگاتانولیعصارههیتهيبراد.یگرد
درجـه 96اتانوللیترمیلی120بابشردرونونمودهابیآسراگلو
شـد. دادهقـرار مگنـت بـا کریشـ يروسـاعت 24مدتبهم ویختیر

درونمـوده صاف،صافیکاغذازاستفادهباراحاصلمحلولآنگاه
عصـاره م وینمـود خشـک گـراد یدرجه سـانت 37ير با دماانکوباتو
).15(به دست آمد اتانولی

دانشـگاه آزمایشـگاهی حیوانـات بخـش ازییصـحرا يهـا موش
آزمایشـگاهی حیوانـات قتـا ابـه وخریـداري زاهـدان پزشکیعلوم

شــرایطدروانــاتی. حگردیــدمنتقــلبلوچســتانوسیســتاندانشــگاه
سـاعت 12،ییروشـنا سـاعت 12(نـور لحـاظ ازاستانداردویکسان

بـا سـازگاري بـراي شـدند. ينگهداررطوبتوهیتغذ،دما)یکیتار
. سـپس شـدند ينگهـدار مـذکور طیشـرا درروز7مـدت بهحیطم

.شدندمیتقسر یبه شرح زییتا6گروه5بهیتصادفصورتبه
+ونیکمپرسـ : Cگـروه ؛ ونیکمپرس: Bگروه ؛ : کنترلAگروه 

+ونیکمپرسـ : Dگروه؛ گیاهاتانولیعصارهmg/kg50دوزباماریت
+ونیکمپرس:Eگروهو گیاهاتانولیعصارهmg/kg75دوزباماریت
).16(گیاهاتانولیعصارهmg/kg100دوزباماریت

ت یـ رعایشـگاه یوانـات آزما یحيکار بـر رو یالمللنیپروتکل ب
بـه تـر یلیلیم16/0(نیکتامواترازاستفادهباراهاموشابتداد.یگرد

رانناحیـه پوسـت م. سـپس ینمـود بیهوشبدن)وزنگرم300يازا
بتــادینبـا ضـدعفونی ازپـس وشــد تراشـیده حیـوان راسـت سـمت 

ناحیـه عضـالت آنازپـس وشـد زدهبـرش پوسـت ابتدا،درصد2
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ازاسـتفاده بـا د. سـپس یـ ردگنمایانسیاتیکعصبتاشد زدهبرش
تحـت هیـ ثان60مـدت بـه سـیاتیک صـب ع،بنـد خـون دارقفـل پنس

،یاتیکسـ عصـب کمپرسـیون ازپـس .گرفتقرارشدیدکمپرسیون
عمـل موضعبتادینازاستفادهباومینمودهیبخراپوستوعضالت

، Cیشـ یآزمايهـا گروهبهعملازبعدگردید.ضدعفونیخوبیبه
D وECلـوگرم یکبـر گـرم یلـ یم100و50،75يدوزهاترتیببه

Achilleaگیــاهاتــانولیعصــارهبــدنوزن wilhelmsiiصــورتبــه
سـه الکلـی عصـاره صـفاقی داخـل تزریـق د.ق شیتزریصفاقداخل
عمـل ازبعـد بالفاصـله تزریـق اولـین کـه طـوري بـه انجام شد. مرتبه

سـوم تزریـق وعملازبعددومهفتهابتدايدردومتزریقوجراحی
وکنتـرل يهـا گـروه درانجام شـد. عملازبعدسومهفتهابتدايدر

د.یانجام گرديوژفیزیولسرمصفاقیداخلتزریقفقطکمپرسیون
الکلــیعصـاره تجـویز وونیکمپرســروز از 28گذشـت  ازپـس 

مختلفهايگروهحیوانات،ینخاعطنابجداسازيمنظوربه،گیاه
ینخـاع طنابآنگاهگرفتند.قراروژنیپرفعملتحتآزمایشمورد

18ومینمـود خـارج هـا مهـره سـتون ازاسـب دمهیـ ناحيانتهـا تارا
متـر یلـ یم8،جداسـازي ایـن ازپس.گردیدجداآنییانتهامتریلیم

بـه توجـه بـا .شـد برداشتهيبردارنمونهعنوانهبینخاعطنابانتهایی
وL5وL4اعصـاب یعنـ ییعصبشهیر5ازکیاتیسعصبکهاین

ازشـده اسـتخراج نمونه؛شودیمعبمنشیخاجسومتااولاعصاب
کیاتیسعصبدهندهلیتشکيهانورونیسلولجسم،ینخاعطناب

.)17-20رفت (گیدربرمرا
بـا يریآبگشاملیبافتپاساژابتدایکروسکوپیممقاطعتهیهبراي

بـا يسـاز شـفاف IIمطلـق الکـل وIمطلقالکل،70،80،90الکل
ازآنگـاه .گرفـت صـورت 2و1نیپـاراف بـا یآغشتگو2و1بوتانل
دسـتگاه وسـیله ده و بـه ونمـ تهیـه ینیپـاراف هـاي قالـب ،نخـاعی بافت

ازکـدام هـر ازشـد. هیـ تهیکرونـ یم7یمتـوال يهابرش،میکروتوم
یآبـ نیدیـ تولوئرنگباوشدتهیهبرش30ینخاعطنابيهانمونه
بـه یعصـب يهـا سـلول هستهآمیزيرنگایندر.شدندآمیزيرنگ
يبردارعکسسپسد.یآیمدرینارنجرنگبهنهیزموبنفشرنگ

هــاينــورونتــراکممورفومتریــکمطالعــهوشــدانجــامهــاونــهنماز
تـراکم انجـام شـد.  سـکتور یداروشبـه نخـاع یشـاخ قـدام  حرکتی

حجـم بـر میتقسشدهشمارشي هانورونمجموعبا فرمول هانورون
ــارچوب ــهچه ــردارنمون ــی(ي ب ــرمیل ــبمت ــداددر )مکع ــاتتع دفع

).18و17ن شد (ییتعضرب و شدهي بردارنمونه
هـاي آزمـون وSPSS-19يآمـار افـزار نـرم ازاسـتفاده بـا هاادهد

Studentوطرفـه یـک واریـانس آنـالیز  T-test  يداریدر سـطح معنـ
شدند.تحلیلوتجزیه05/0کمتر از 
هایافته

شـاخ  یحرکتـ هـاي نـورون تـراکم اسـتاندارد انحرافومیانگین

ــدام ــايگــروهدرنخــاعیق ونکمپرســی،1740±81/49کنتــرله
mg/kg50دوزبـا گیـاه اتـانولی عصـاره باکمپرسیون،56/38±707

ــاکمپرســیون،1208±58/57زانیــم ــانولیعصــارهب ــاهات ــاگی دوزب
mg/kg75گیـاه اتـانولی عصارهباکمپرسیونو1370±91/33زانیم

ک).ی(نمودار ن شد ییتع1437±46/64زانیمmg/kg100دوزبا
يهـا گـروه بـین نخـاع یخ قـدام شـا یحرکتـ هـاي نورونتراکم

ــیون ــرلوکمپرسـ ــتالفکنتـ ــاراخـ ــیيآمـ ــانداريمعنـ دادنشـ
)001/0P<(گیـاه اتـانولی عصـاره بـا شـده درمـان هايگروهدراما؛

Achillea wilhelmsiiش یافـزا نخاعیشاخ قدامیحرکتهاينورون
کننـده دریافـت هـاي گـروه درنـورونی دانسیتهدلیلهمینبهافتند.ی

يآمــارافــزایشکمپرســیونگــروهبــهنســبتگیــاهاتــانولیرهعصــا
ــترین.)>05/0P(دادنشـــانداريمعنـــی دوزبـــهمربـــوطاثـــربیشـ
mg/kg1001-4يهاک و شکلی(نمودار بود.(

شاخ قدامی یحرکتهاي نورونمیانگین دانسیته موتور: 1نمودار 
مورد مطالعههاي در گروهنخاع 

کمپرسیون + تیمار : Cگروه ؛ کمپرسیون: Bرل؛ گروه : کنتAگروه 
کمپرسیون + تیمار : Dگروه ؛ گیاهاتانولیعصاره mg/kg50با دوز
کمپرسیون + تیمار :Eگروهو گیاهاتانولی عصاره mg/kg75با دوز

.گیاهاتانولیعصاره mg/kg100با دوز
وg/kg50زهاي تیمار با دومقایسه گروه کمپرسیون با گروه*

mg/kg7501/0ه (عصاره الکلی گیاP<.(
مقایسه گروه کمپرسیون و تیمار ، مقایسه گروه کنترل و کمپرسیون**

).>001/0Pه (عصاره الکلی گیاmg/kg100با دوز 

بحث
درنخـاع قـدامی شـاخ حرکتیهاينورونتهیدانسمطالعهنیارد
داد.نشـان دارينیمعکاهشکنترلگروهبهنسبتونیکمپرسگروه

Achilleaاهیـ گالکلـی عصارهقیتزر wilhelmsii و100يدوزهـا بـا
تهیدانسـ يداریمعنـ طـور بـه بدنوزنلوگرمیکبرگرمیلیم50و75

بیشترینداد.افزایشونیکمپرسگروهبهنسبترامذکوريهانورون
بـر گـرم میلی100دوزافت کنندهیدرگروهدرنورونیمحافظتاثر

مشاهده شد.بدنوزنکیلوگرم
باعـث هـا میتوکنـدري فعالیـت دراخـتالل ،عصـبی آسیبازبعد

متوالیهايواکنششدنفعالواکسیژنزايواکنشهايگونهتولید
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Achilleaاتانولیعصارهاثر/24 wilhelmsiiنخاعقدامیشاخیحرکتيهانورونمحافظتيرو

)59پیدر(پی3شماره/18دوره/1395پاییز/گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

گرددمیعصبیهايسلولدژنراسیونباعثکهگرددمیاپوپتوتیک
محافظتیاکندمقابلهاکسیداتیواسترسبابتواندکهترکیباتی).21(

ــردررامیتوکنــدریایی ــهبراب شــاملاکســیژنزايواکــنشهــايگون
کنندهمحافظتاثرداراي؛ببردباالهیدروژنپراکسیدوسوپراکسید

Achilleaگیـاه بـود. خواهـد نورونی wilhelmsii ترکیبـات ازغنـی
آنهااثروهستندطبیعیهاياکسیدانآنتیکه)22(استفالونوئیدي

طرفـی ازاست.شدهگزارشآزادهايرادیکالکنندهجاروعنوانبه
وبرونئـول ،کـامفور نظیـر مهمـی ضـدالتهابی ترکیباتحاويآکیلیا

ــینئول8،1 ــتس ــهاس ــقازک ــاهشطری ــتک ــاهشوفعالی ــانک بی
اکسـید نیتریـک و1-اکسـیژناز هـم ،2-اکسـیژناز سیکلوهايآنزیم
).23(نندکمیاعمالراخودضدالتهابیاثراتسنتاز

ــم ــتمکانیس ــیفعالی ــیدانیآنت ــتواکس ــدهمحافظ ــورونیکنن ن
مطالعـات بـه نیـاز واسـت نشـده مشـخص خـوبی بهآکیلیاترکیبات
ترکیبـــاتازبعضـــیاثـــرمکانیســـمحـــالایـــنبـــادارد.بیشـــتري

ــی ــیدانآنت ــلاکس ــتیل–انمث ــتئن–اس ــا(NAC)سیس ــدوديت ح
ــاتاحتمــاالکــهاســتشــدهشناســایی ــاترکیب ــقازهــمآکیلی طری
کننـد. مـی اعمـال راخودنورونیمحافظتاثرمشابهیهايمکانیسم

NACافـزایش ،اکسـیدانی آنتـی فعالیـت نظیـر مختلفـی اثراتداراي
).24(اسـت بردارينسخهتحریکوسلولیداخلگلوتاتیونمقادیر

موکوسکنندهلیزترکیبیکعنوانهبNACزیاديهايسالبراي
واسـت شدهاستفادهریويهايبیماريانسدادواحتقانماندربراي

ــه ــوانب ــابیدارويعن ــمومیتدرانتخ ــامس ــتامولب ــت.پاراس دراس
هـاي نـورون تواندمیNACکهشددادهنشانبعدبه2004هايسال

ــی ــیوحس ــیونازراحرکت ــبدژنراس ــردعق ــاتگ ــدنج ).25(ده
القـا ترکیـب ایناست.نشدهشناختهزیاديمقداربهآناثرمکانیسم

هايگونهباکهاستآزادهايرادیکالکنندهجاروومستقیمکننده
متعـددي عصبیهايمدلدرودهدمیواکنشاکسیژنزايواکنش

اسـت بـوده نـورونی کننـده محافظتاثردارايآزمایشگاهمحیطدر
کـه دهدمیافزایشراهانوروندرگلوتاتیونبیوسنتزهمچنین).26(

عصـبی هـاي سـلول درآزادهـاي رایکالاصلیکنندهجاروآنخود
باشـد. نـورونی کننـده محافظـت اثردارايتواندمیگلوتاتیوناست.

وکنـد عبـور خـونی مغـزي سـد ازتوانـد نمـی ترکیباینهرحالبه
اسـت ناپایـدار CSFدرسیسـتئین یعنـی آناصـلی سـاز پیشترکیب

سـد ازتوانـد مـی سیسـتئین -اسـتیل -انترکیـب آنبرخالف).27(
سـلولی داخـل مقـادیر ویابـد تجمـع مغزدر؛کندعبورخونیمغزي

ــاتیون ــزایشراگلوت ــد.اف ــهده ــاتیونتخلی ــلگلوت ــلولیداخ وس
ــه ــوصب ــاتیونخص ــدریاییگلوت ــثمیتوکن ــرگباع ــلولیم درس

وسـیله بـه گلوتـاتیون مقـادیر افـزایش شـود. مـی in-vitroآزمایشات

شاهدگروهدرهانورونیکروسکوپیمبرش: 1شکل 
.در مرکز سلول قرار داردي حرکتی شاخ قدامی نخاعهاونهسته نور

نیتروزیارودنیولوئتیآبيزیآمرنگبرابر؛ 400یی مانزرگب

ونیکمپرسگروهدرهانورونیکروسکوپیمبرش: 2شکل 
هاي حرکتی شاخ قدامی نخاع به حالت چندوجهی تغییر یافته و نورون

هش یافته به میزان زیادي کاهاهسته حالت کناري دارد. تراکم نورون
نیتروزیارودنیولوئتیآبيزیآمرنگبرابر؛ 400یی مانزرگباست.

عصارهباماریتگروهدرهانورونیکروسکوپیمبرش: 3شکل 
mg/kg50دوزباالکلی گیاه

در حال ظاهر شدن است.ها مجدداًهسته نورون
نیتروزیارودنیولوئتیآبيزیآمرنگبرابر؛ 400یی مانزرگب

عصارهباماریتگروهدرهانورونیکروسکوپیمبرش:4شکل 
mg/kg100دوزباالکلی
يولی هسته هنوز حالت کنار؛برگشتهيشکل سلول به حالت کرو

مشابه گروه کنترل است.ها نوروندارد. تراکم 
نیتروزیارودنیولوئتیآبيزیآمرنگبرابر؛ 400یی مانزرگب



25/فردیانیرسولویشهرکیعلدکتر

)59پیدر(پی3شماره/18دوره/1395پاییز/گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

NACســیتوکرومآزادســازيمــانعCدروشــودمــیمیتوکنــدرياز
ایـن با).28(کندمیجلوگیرياپوپتیکمتوالیهايواکنشازنتیجه
Ras-ERKمسیرطریقازNACنوروپروتکتیواثرشدهمشخصحال

وسـیله بـه JNKشـده فعـال مسـیر ونوروتروفیـک عاملباشدهفعال
سیتوکینباسینرژيصورتبهتواندمیNAC).29(شودمیاسترس
cNTFــل ــتنازتــاکنــدعم TNF-αبــاهــاالیگودندروســیتکش

NACاندکردهگزارشمختلفیتحقیقاتیهايگروهکند.جلوگیري

سـاختن فعـال باعـث بلکه؛کندمیعملاکسیدانآنتیعنوانهبتنهانه
Rasمسیرسریع – ERK30(شودمی.(

NACــی ــدم ــالتوان ــازيفع ــازP38س ــت،کین ــهوشکس تجزی
ــپاز ــپازو9-کاس ــاهشرا3-کاس ــدک ــوزوده ــیطدررااپوپت مح

کاسپازتجزیهکاهشوERKمسیرشدنفعالکند.مهارآزمایشگاه
رويمختلـــفنوروتروفیـــکعوامـــل اثـــراتشـــبیهNACبـــا

آسـیب ازبعدوآزمایشگاهمحیطدرنخاعیطنابهايموتورنورون
تواندمیNACدهدمینشانمشاهداتایناست.in-vivoدرعصبی

طریـق ازرانورونیبقايتاشوداضافهنوروتروفیکعوامل اثراتبه
).29(کندحفظRas-ERKسیگنالینگمسیر

لشــامشــدهگــزارشگیــاهایــندرکــهدیگــريمهــمترکیبــات
)31(همکارانونیازمندمطالعهاست.اپیگنین،لوتئولین،کارواکرول

Achilleaدادنشان wilhelmsiiعروقصافعضالتآرامشباعث
بـه مربـوط آرامـش اینایجادمکانیسمگردد.میآنهااتساعوخونی

هـاي کانـال طریقازکلسیممهاراثردربلکهست؛ ینعروقاندوتلیوم
واسـطه بـه شـده فعـال کلسـیمی هايکانالوولتاژبهوابستهکلسیمی

راخـود اثـر لوتئـولین است.نیخوعروقصافعضالتدرگیرنده
ذخـایر ازکلسـیم ورودمهـار وسارکولماکلسیمیهايکانالمهاربا

اعمــالپتاســیمیهــايکانــالشــدنفعــالوســلولیداخــلکلســیمی
پروتئینهايسیگنالطریقازcGMPشدهمشخصخوبیبهکند.می

واقـع درشود.میخونیعروقآرامشباعثcGMPبهوابستهکیناز
يهــالولســسیتوپالســمدرمحلــولســیکالزگــوانیالتشــدنفعــال

بـه کـه شـود میcGMPسلولیداخلمقادیرافزایشباعثاندوتلیال
مـورد درکنـد. مـی فعالراcGMPبهوابستهکینازپروتئینخودنوبه
Achilleaاثر wilhelmsiiونیازمنـد همطالعـ خـونی عروقآرامشبر

وسـت ینcGMPمسـیر واسطهبهاثراینکهدادنشان)31(همکاران
ازیکـی بنـابراین اسـت. خـونی عروقاندوتلیومازمستقلصورتبه

ممکـن نـورونی محافظـت زمینـه درگیـاه ایناثردیگرهايمکانیسم
،صحراییموشبدنمختلفهايبخشدرخونیعروقاتساعاست

ویخونرسـان افـزایش باعـث کـه باشـد کمپرسیونناحیهخصوصبه
دیـده آسـیب ناحیهترمیموگرددمیناحیهاینبهمغذيموادافزایش

وخـانزاده علـی مطالعـه بـا حاضـر مطالعه).32و31(کندمیتسریعرا
ــاران ــم)18(همک ــوانیه ــت.خ ــانداش ــارهازایش ــیعص ــهآب گون

Achillea biebersteiniiمطالعــهدونتــایجمقایســهکردنـد. اســتفاده
اتفـاق بیشـتري نـورونی محافظـت حاضرمطالعهردکهدهدمینشان
بـر گـرم میلـی 50دوزدرنـورونی دانسـیته کـه طوريبه.استافتاده

در.)18(بـود 1052و همکـاران  خـانزاده علـی مطالعـه درکیلوگرم
دوزدرن شـد.  یـی تع1208حاضرمطالعهدرمذکوردوزدرکهحالی
)18و همکـاران ( نزادهخـا علیمطالعهدرکیلوگرمبرگرممیلی100

بهتـر محـافظتی نتـایج ن شد.ییتع1437حاضرمطالعهدروبود1153
کـه استبودهالکلیعصارهازاستفادهدلیلبهاحتماالًحاضرمطالعه
واردرابیشـتري فالونوئیـدي محتـوي وفنلـی ترکیباتاستتوانسته

ــدعصــاره ــاونمای ــنی ــاتکــهای ــیترکیب ــديوفنل ــهگوفالونوئی ن
Achillea wilhelmsii14و13است (بیشتر.(

هـاي نـورون پـاتولوژیکی هـاي بررسیهمراهبهگرددمیپیشنهاد
قـرار مطالعـه مـورد همرفتاريهايآزمون،سیاتیکعصبیحرکت

آنالیزمختلفاقلیمیشرایطدرگیاهمختلفترکیباتدلیلند. بهگیر
تـا گیـرد صـورت زیـ نمطالعـه مـورد گیاهالکلیعصارهفیتوشیمیایی

ایـن بهتوجهبامشخص گردد.خوبیبهآنهادرصدوموثرترکیبات
؛ اسـت مشـکل بسـیار مرکـزي عصـبی دسـتگاه هاينورونترمیمکه

دسـتگاه هـا نـورون تخریـب رويگیـاه اتـانولی عصـاره اثرنیهمچن
ــبی ــزيعص ــلمرک ــمث ــدهوپهیپوکام ــايعق ــدهه ــايقاع ه یتوص

گردد.یم
گیرينتیجه
ــایج ــننتـ ــهایـ ــانمطالعـ ــهدادنشـ ــارهکـ ــانولیعصـ ــاهاتـ گیـ

Achillea wilhelmsiiکننـده محافظـت ترکیـب عنـوان هبـ توانـد می
ازبعـد نخـاع یشـاخ قـدام  حرکتـی هـاي نوروننجاتبراينورونی
mg/kg100دوزوگیـرد قـرار اسـتفاده مـورد محیطیعصبیآسیب

کـه فالونوئیديرکیباتترسدمینظربهاست.اثربیشتریندارايآن
نظیـر گیـاه ضـدالتهابی ترکیبـات وهسـتند طبیعیهاياکسیدانآنتی

درکـه گیـاه درموجـود ترکیبـات وسینئول8،1وبرونئول،کامفور
باشند.موثرزمینهایندر؛دارندنقشخونیعروقاتساع

قدردانیوتشکر
اخذ درجه يبرافر یانیرسول دينامه آقاانین مطالعه حاصل پایا

دانشکده علوم از یمیوشیب-یشناسستیزارشد در رشتهیکارشناس
خـانم دکتـر فاطمـه    له ازیوسـ نیبـد بود. ستان و بلوچستان یدانشگاه س

یدانشــگاه علــوم پزشــکيشــگاه پــاتولوژیو کارکنــان آزمايدریـ ح
یمطالعـه قـدردان  ن یـ ايمانه در اجـرا یصميهمکاربه خاطرزاهدان 
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________________________________________________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: Transaction or laceration and compression of peripheral nerves in accidents
and different circumstances resulting Wallerian degeneration which go back to perikaryon through
retrograde reaction. This study was done to determine the effect of alchohlic extract of Achillea
wilhelmsii on density of motor neurons of spinal cord after sciatic nerve compression in male Wistar rats.

Methods: In this experimental study, 30 male wistar rats were randomly allocated into 5 groups: group
A: control, group B: compression, group C: compression and treatment with 50 mg/kg/bw of ethanolic
extract, group D: compression and treatment with 75 mg/kg/bw of ethanolic extract and group E:
compression and treatment with 100 mg/kg/bw of ethanolic extract of Achillea wilhelmsii. After
anesthetizing rats, skin and sub cutaneous muscles of right thigh were cut to sciatic nerve appears. Then,
compression of sciatic nerve was done by a surgical forceps for 60 seconds, followed by suturing muscle
and skin. Extract injection was done intraperitoneally for three weeks after compression. Group A and B
were received normal saline. 28 days after compression, samples were prepared from lumbar spinal cord
under perfusion method and histological sections were provided serially. After staining, density of motor
neurons was calculated by dissector method.

Results: Neuronal density in the compression group (707±38.56) significantly reduced in compare to
control group (1740±49.81), (P<0.05). Neuronal density in group C (1208±57.58), group D
(1370±33.91), and group E (1437±64.46) significantly increased in compare to compression group
(P<0.05), respectively.

Conclusion: Ethanolic extract of Achillea wilhelmsii increased neuronal density of rat's spinal cord after
compression of sciatic nerve.

Keywords: Wallerian degeneration, Sciatic nerve, Motor neuron, Achillea wilhelmsii
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