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ABSTRACT
Background and Aim: Recently, several studies have indicated that the central nervous
system has the capacity for endogenous repair. But, the proliferation capacity of endogenous
neural stem cells (NSCs) isn’t sufficient for the treatment of neurodegenerative diseases. So, it
sounds that stimulation of endogenous NSC proliferation is essential for neuroregeneration.
The aim of this study was to examine the effects of Sambucus ebulus extract on the
proliferation of neonatal rat hippocampus-derived neural stem cells (NSCs) under oxidative
stress condition induced by H2O2.
Material and Methods: The NSCs were isolated from neonatal rat hippocampus. To confirm
neural characteristics of neural stem cells, the expression of neural-specific marker, Nestin
was investigated by immunocytochemistry technique. 5×104 cells were cultured in every well
of a 96 well plate and H2O2 was added to induce oxidative stress condition. Then NSCs were
exposed to 50 µg Sambucus ebulus extract for 24 hours, at various concentrations (25, 50,
100, 200, 400 and 500 μg/ml). The cell proliferation rate was assessed by MTT colorimetry
assay before and after treatment with the extract.
Results: Immunofluorescent studies showed that neural stem cells expressed specific neural
marker; Nestin. The proliferation rate of NSCs increased in the treated groups in comparison
to that in the control group. The highest rate of survival was observed when Sambucus ebulus
was used at the concentration of 500 μg/ml. (P<0.05).
Conclusion: The results showed that the methanolic extract of Sambucus ebulus can promote
proliferation and survival of NCSs in vitro and also after exposure to oxidative stress
condition, suggesting its potential beneficial effect on neuroregeneration.
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سلول هاي روند تکثیربرSambucus ebulus)(گیاه آقطی عصاره متانولی تاثیر
هیدروژناکسیدپرآسیب اکسیداتیوبنیادي عصبی در شرایط
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ساري، ایران،مازندرانپزشکیعلومدانشگاه،کارشناسی ارشد علوم تشریح، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکیدانشجوي .1
ساري، ایرانمازندران،پزشکیعلومدانشگاه، دانشکده داروسازي، داروئیعلومتحقیقاتمرکزداروئی،شیمیمتخصصدانشیار، .2
.ساري، ایرانمازندران،پزشکیعلومدانشگاه،دانشکده پزشکیگروه آناتومی و بیولوژي سلولی، مرکز تحقیقات ایمنوژنتیک، ،استادیار.3
تلفن ، )مولف مسوول(، ساري، ایرانمازندران،پزشکیعلومدانشگاه،دانشکده پزشکیگروه آناتومی و بیولوژي سلولی، مرکز تحقیقات ایمنوژنتیک، ،یاردانش.4

hatefdr@gmail.com،011- 33542429:ثابت

، ایرانزنجان،زنجانپزشکیعلومدانشگاهپزشکیدانشکده،تشریحیعلومگروهاستادیار،.5
.ساري، ایرانمازندران،پزشکیعلومدانشگاه،دانشکده پزشکی،گروه فیزیولوژي و فارماکولوژياستادیار،  مرکز تحقیقات ایمنوژنتیک،.6

چکیده 
امـا میـزان   . مطالعات متعددي نشان می دهند که سیستم اعصاب مرکزي داراي قابلیت ترمیم انـدوژنوس مـی باشـد   :زمینه و هدف

لذا به نظر مـی رسـد کـه تحریـک     . می باشدنکافیتکثیر سلول هاي بنیادي عصبی اندوژنوس جهت درمان بیماریهاي نورودژنراتیو 
عصـاره گیـاه   تکثیري تـاثیر سیربرهدف از این مطالعه . استالزامی نینوروترمیم جهتتکثیر سلول هاي بنیادي عصبی اندوژنوس 

هیدروژناکسیدپرآسیب اکسیداتیو در شرایطآمدهتازه بدنیابر سلول هاي بنیادي عصبی مشتق از هیپوکمپ موش صحراییآقطی 
. است

ماهیـت  .  از هیپوکمپ مغز نوزاد موش صحرایی تازه متولد شده استخراج و کشت شـدند سلول هاي بنیادي عصبی:روش بررسی
.قـرار گرفـت  ارزیابی مـورد  ایمونوسیتوشیمی و از طریق تکنیک Nestinبیان نشانگر خاص عصبی با استفاده از عصبی این سلولها 

، سـپس خانه منتقـل و  96سلول را به هر یک از چاهک هاي پلیت 104×5ایجاد شرایط اکسیداتیو در محیط کشت سلولی، جهت
سـپس .شـد ارزیـابی مقدار جذب هر گروه انجام و توسط دستگاهزنده مانیساعت تست24بعد از . اضافه شدهیدروژن پراکسید

میکروگـرم بـر میلـی لیتـر    )500و 400، 200، 100(ساعت تحت تیمار غلظت هـاي مختلـف   24مدت ه سلول هاي بنیادي عصبی ب
.بررسی شدMTTدرصد تکثیر سلولی با استفاده از . قرار گرفتندمیکرون 50به میزان عصاره آقطی

مشتق از هیپوکمپ موش بنیادي عصبیبررسی هاي ایمونو فلورسنت نشاندهنده بیان مارکر اختصاصی نستین در سلولهاي:یافته ها
درصـد تکثیـر سـلول    . بـود H2O2نتایج تحقیق حاضر موید کاهش میزان زنده مانی سلول ها در غلظت هاي مختلف . بودصحرایی 

نسبت به گـروه کنتـرل   عصاره گیاه آقطیبا در گروههاي تیمارهیدروژناکسیدپرآسیب اکسیداتیو شرایططی هاي بنیادي عصبی 
.مشاهده شدμg/ml 500بیشترین میزان تکثیر سلول ها در غلظت . بیشتر بود

می تواند میزان تکثیر و بقاي سـلول هـاي بنیـادي عصـبی را در     عصاره متانولی آقطید کهناین یافته ها نشان می ده:نتیجه گیري
بهبود ببخشد و به نظر می رسد که قابلیت بالقوه اي در روند ترمیم عصب داشته آسیب اکسیداتیو شرایطو طی شرایط آزمایشگاهی 

.   باشد
سلول هاي بنیادي عصبی، سامبوکوس ابولوس، تکثیر، زنده مانی:کلمات کلیدي

22/1/97:پذیرش19/12/96:اصالحیه نهایی23/10/96:وصول مقاله
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مقدمه
امروزه با گسترش بیماري هاي نورودژنراتیو و ابتالي 

نظیرکثیري از مردم جهان به این دسته بیماري هاجمعیت 
گاوي، علم پزشکی و جنونوآلزایمرپارکینگسون،

تحقیقات آزمایشگاهی به سمت یافتن راه درمان و بهبود 
عامل اصلی ایجاد . وضعیت افراد مبتال سوق پیدا کرده است

کننده بیماري هاي نورودژنراتیو التهاب است که به دنبال 
اتفاق می (neural mortality)گ نورونیآسیب و مر

neural)افتد که با عدم جایگزینی نورونی

replacement)تا به حال مکانیسم هاي . همراه است
بیوشیمیایی و پاتولوژیک متعدد و همچنین راه هاي درمانی 

با توجه به . مختلف در علم پزشکی مدرن مطرح شده است
ئم ظاهري بیماري می اینکه استفاده از داروها تنها از عال

و کاهد و بر سایر عواقب بیماري مثل مرگ نورون ها
بی تاثیرند، درمان هاي جایگزین مثل پیوند جایگزینی آنها

سلول هاي بنیادي می تواند امیدهاي تازه اي را در این زمینه 
پیش روي محققین قرار دهد و در حوزه درمان بیماري هاي 

بهبود روند ترمیم در بیماران شودنورودژنراتیو باعث ارتقاي
)4-1( .

سلول هاي بنیاديانواعازسلول هاي بنیادي عصبی یکی
که در نواحی از مغز نظیر هیپوکامپ تجمع بیشتري هستند 

. ر باال و قابلیت خودترمیمی هستندداراي قدرت تکثیوارندد
می توانند در طی بیماري نورودژنراتیو به محل این سلولها 

. شرکت کننداندوژنوسضایعه مهاجرت و در روند ترمیم
این سلول ها یک گام به سلول نورون و گلیال 
نزدیکترهستند، توانایی تمایز به اکثر سلول هاي تخصص 
یافته مغزي را دارند و بعد از مهاجرت به سمت فنوتیپ سلول 

سلول هاي بنیادي عصبی براي . هاي محل متمایز می شوند
از دارند تکثیر و تمایز خود همواره به انواعی از محرك ها نی

این محرك ها شامل فعال . تا بتوانند نقش خود را ایفا کنند
کننده هاي نوروژنزیس، فاکتورهاي رشد عصبی ترشح شده 
از سلول هاي آسیب دیده، هورمون ها، نوروترنسمیترها و 
عوامل التهابی ماتریکس خارج سلولی هستند که در این میان 

شتن موادي مانند فرآورده ها و مشتقات گیاهی هم به علت دا
. آنتی اکسیدان ها می توانند نقش موثري را بازي کنند

رغم دستاوردهاي مختلف علم مدرن پزشکی، فرآورده یعل
هاي طبیعی متعدد از گیاهان در طب سنتی به علت ارزش 
اقتصادي و مقبولیت عامه آنها از دیرباز در جوامع و اقوام 

مقوله ضروري به مختلف مورد توجه بوده و بازنگري به این 
.)2و4-6(نظر می رسد

و نام بومی Sambucus ebulusگیاه آقطی با نام علمی 
است که در جنگل ها و Adoxaceaceپلم از خانواده 
در طب سنتی از . ران به وفور یافت می شودسواحل شمالی ای

برگ، ریزوم و میوه این گیاه بصورت موضعی یا خوراکی 
براي درمان بیماري هاي مختلف مانند التهاب، تب 
روماتیسم، عفونت، ادم، گلودرد، آرتریت،  نیش زنبور و مار 

مطالعات فارماکولوژیکال . به طور متداول استفاده می شود
ي این گیاه انجام شده است که بیانگر بسیاري هم بر رو

اثرات ضد التهابی، ضد روماتیسم، ضد درد، ضد هموروئید، 
همچنین اثرات آن در . ضد باکتري وضد ویروس آن است

درمان زخم سوختگی، زخم هاي عفونی، ادم، اگزما، کهیر 
.)7-10(و سرماخوردگی گزارش شده است

در بیماري هاي نورودژنراتیو رادیکال هاي آزاد منجر به 
، پروتئین ها و DNAآسیب ماکرومولکول هایی مثل 

به عنوان مثال گونه هاي .لیپیدهاي غشاي سلولی می شود
و گونه هاي نیتروژن واکنش ) ROS(اکسیژن واکنش پذیر

به طور مستقیم و محصوالت پراکسیداسیون ) RNS(پذیر
غیرمستقیم می توانند باعث تغییر در پروتئین لیپیدها به طور 

همچنین به علت مقادیر زیادي فسفولیپید و . ها شوند
اسیدچرب اشباع نشده و میزان باالي متابولیسم در بافت 
عصبی، حساسیت بیشتري در مقابل استرس اکسیداتیو از 

در واقع استرس اکسیداتیو که حاصل . خود نشان می دهد
کال هاي آزاد و مکانیسم هاي آنتی عدم تعادل بین رادی

اکسیدان بدن است منجر به اختالل فعالیت مغزي، تخریب 
نورون ها و نهایتا بروز بیماري هاي نورودژنراتیوي مثل 

در اختالل خود ایمن مولتیپل اسکلروزیس . آلزایمر می شود
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نیز رادیکال هاي نیترواکساید با اثر بر روي میلین، اکسون و 
گودندروسیت و نورون باعث بروز اختالالت سلول هاي الی

.)11-14(عصبی می شود
مواد آنتی اکسیدان باعث احیا کردن رادیکال هاي آزاد 
شرایط استرس اکسیداتیو در بیماري هاي نورودژنراتیو می 

رنگیزه آنتوسیانین در میوه گیاه پلم داراي قدرت آنتی . شوند
سترس هاي اکسیدانی بوده و باعث حفاظت در مقابل ا

با توجه به ماهیت طبیعی گیاهان .)8-15(اکسیداتیو می شود
و داشتن خواص بسیار مفید و موثر از قبیل خواص آنتی 
اکسیدانی و ضد التهابی آنها، می توانند در این زمینه بسیار 

تا به حال گزارشی مبنی بر تاثیر گیاه . حائز اهمیت باشند
آسیب شرایططی آقطی بر سلول هاي بنیادي عصبی 

ایجاد لذا هدف تحقیق حاضر. منتشر نشده استاکسیداتیو 
تکثیري اثراتو بررسیمدل مشابهی از شرایط اکسیداتیو 

در شرایط اکسیداتیو بر سلول هاي بنیادي عصبی آقطیگیاه 
.است

روش بررسی
:میوه گیاه سامبوکوس ایبولوسمتانولیعصاره تهیه 
قائمشهر -تري جاده سريکیلوم10گیاه از اینهايمیوه

جمع آوري و به آزمایشگاه شیمی دارویی دانشگاه علوم 
پس از خشک کردن آن، . پزشکی مازندران منتقل شد

تانول مساعت در 24گیاه به مدت میوهقطعات خشک شده 
خیسانده شده و سپس محلول هاي جمع آوري شده با 

قرار گرفته و به روش دستگاه تبخیر در خالء مورد تبخیر 
.)8(فریزر دراي خشک می گردد

:ل هاي بنیادي عصبیکشت سلواستخراج و 
سر نوزاد موش 5سلول هاي بنیادي عصبی از جداسازي

. صورت گرفت) Sprague Dawley(صحرایی نژاد 
مپ از دو نیمکره در ابدین ترتیب که ابتدا بخش هیپوک

استفاده از هضم آنزیمی و سپس با . شرایط استریل جدا شد
(Gibco, Canada)مکانیکی به ترتیب با آنزیم

Trypsin-EDTA و له کردن بافت توسط سرسوزن

در ادامه با . لولی حاصل گردیدسرنگ انسولین سوپ س
سانتریفیوژ، رسوب سلولی حاصل جهت کشت سلولی به 

محیط کشت پایه فالسکی که حاوي
)DMEM/F12(Gibco, Canada) ،FBS (Fetal

Bovine Serum, Gibco) Canada)Pen/Strep
(Penicillin 100 unit/ml & Streptomycin

100 unit/ml, است منتقل و محیط کشت سلول هاي
ساعت تعویض شد و در ادامه روند 24مورد نظر پس از 

کشت سلول، قبل از اینکه سلول ها کف فالسک را بطور 
و به فالسک دیگري منتقل کامل بپوشانند تریپسینه شده 

از پاساژ سوم در پژوهش مذکور سعی بر این بود که. گردید
.)2(سلولی استفاده شود
:بررسی مورفولوژي

مورفولوژي سلول ها در گروه هاي مختلف، توسط 
) Nikon,Eclipse-TS100(میکروسکوپ معکوس  

. بصورت روزانه مشاهده و بررسی گردید
:ایمونوسیتوشیمیارزیابی 

از روش بی ـعصدي  بنیاي هال سلوجهت تایید هویت 
ل سلوبدین ترتیب که ابتدا . ده شدستفاایمونوسیتوشیمی ا

phosphate)بافر سولفاتدر محلولبی ـعصدي  بنیاي ها

buffer solution, PBS) سه مرتبه شستشو و سپس به
در دقیقه 30سلول ها به مدت (Fixation)منظور ثبوت

جهت جلوگیري از . قرار داده شدند%  4پارافرمالدئید 
واکنش هاي غیر اختصاصی سلول ها بوسیله محلول مهار 

. دقیقه در دماي اتاق انکوبه شدند60کننده سرم به مدت 
Rabbitسپس سلول ها با آنتی بادي اولیه polyclonal

to Nestin (Abcam, Milton, Cambridge,
UK.)ادامه آنتی بادي ثانویه مناسب انکوبه و در

(Donkey anti-rabbit phycoerythrin IgG,
Abcam Milton, Cambridge, UK.)اضافه شد .

,Leica, Wetzlar)سرانجام با میکروسکوپ فلورسنت 

Germany)15(مورد ارزیابی قرار گرفتند(.
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سامبوکوسگیاهمیوهمتانولی جهت بررسی اثر عصاره 
در شرایط عصبی دي بنیاي هال سلوبر روي ایبولوس

.اکسیداتیو آزمایشات در دو مرحله مجزا صورت گرفت

هیدروژن توسط ایجاد شرایط اکسیداتیو:مرحله اول
:پراکسید

به منظور بدست آوردن موالریته مناسب براي ایجاد شرایط 
سلول را به هر 104×5اکسیداتیو در محیط کشت سلولی، 

خانه منتقل و پس ازاطمینان از 96یک از چاهک هاي پلیت 
، 100، 50، 25چسبیدن سلول ها به کف پلیت، غلظت هاي 

میکروموالر از هیدروژن پراکسید را به 400و 300، 200
ساعت 24بعد از . همه گروه ها به جز گروه کنترل اضافه شد

انجام و توسط خانه 96بر روي پلیت زنده مانیتست
Eliza plate reader(Synergy H11, Bioدستگاه

Tek, USA) نانومتر مقدار جذب هر 570با طول موج
درصد سمیت پراکسید هیدروژن در ادامه.گروه برآورد شد

.با استفاده از فرمول زیر بررسی شد
میانگین جذب هر / میانگین جذب گروه کنترل (×100

1-) گروه
توسط عصاره بی ـعصدي بنیاي هال سلوتیمار :مرحله دوم

:ایبولوسسامبوکوسگیاهی
خانه 96سلول به هر یک از چاهک هاي پلیت 104×5

پس از چسبیدن سلول ها به کف پلیت، به تمامی . منتقل شد
50میکرون پراکسید هیدروژن با غلظت 50گروه ها مقدار 

پس . دگردیاکسیداتیو اضافه میکروموالر براي ایجاد شرایط 
گیاهمیوهمتانولی ه افزودن عصاره ساعت نوبت ب24از 

، 100با دوزهاي بصورت جداگانهایبولوسسامبوکوس
50میکروگرم بر میلی لیتر به میزان 500و 400، 200

این . رسیدمیکرون به همه گروه ها به جز گروه کنترل
کمیت سلول ها سپس .ساعت به طول انجامید24مرحله نیز 

.شدارزیابیMTTتوسط روش رنگ سنجی 
ژي وـفولورسه مـمقایاي رـبدر هر مرحله قبل و بعد از تیمار 

ل و یجیتادبین دوربا وي سلولحااز پلیت هاي ا ــهللوــس
.)1(شدگرفته عکس س معکوپ سکوومیکر

MTTنجیـگ سـنروش ره ـا بـهللوـسنجش کمیت س

:)تست زنده مانی(
میلی گرم از 5منظورارزیابی مقدار تکثیر سلول ها به 

پودردي متیل تیازول دي فنیل تترازولیوم
)Dimethylthiazolyldiphenyl-tetrazolium

bromide, MTT, Sigma-Aldrich( در یک میلی
میکرون از محلول 20استریل حل شده و PBSلیتر

میکرون محیط کشت در هر 200زردرنگ حاصل به ازاي 
ساعت ر چهااز پس . یک از چاهک ها ریخته شد

آنزیم سوکسینات فعل و انفعاالتانکوباسیون، در اثر 
بلورهاي MTTنمکبا میتوکندري سلول دردهیدروژناز

ت تشکیل ارغوانی رنگ و نامحلول فورمازون در کف پلی
یط ـمحجهت حل کردن بلورهاي نامحلول مذکور، . شد

میکرون200یک از ول ها حدود هر و به خالی ل سلوروي 
Dimethyl Sulfoxide, Sigma)(DMSO اضافه

توسط نانومتر 570ج مول طوري در نوب جذسرانجام . شد
الزم به . محاسبه گردیدEliza plate readerدستگاه

با سه بار تکرار انجام شدMTTذکر است که تست
.)1و16(

:روش تجزیه و تحلیل آماري
روش محاسبه، تجزیه و تحلیل داده ها بر مبناي مقایسه 

و کی ANOVAبین گروهها از آزمونداده ها میانگین 
محاسبات . شداستفاده Tukyتعقیبیتستوراسکوا

. صورت گرفتSPSS 16آماري توسط نرم افزا

هایافته 
:يبررسی مورفولوژو کشت سلول هاي بنیادي عصبی

از استخراجدر روز اول پسسلول هاي بنیادي عصبی 
به کف و ظاهري یکدستبا زوائد طویلبصورت کلنی

، سلول در روزهاي بعدي کشت.چسبیده بودندپلیت سلولی 
و ظاهر سلول عصبی با قدرت تقسیمها از هم فاصله گرفته 

ف سلول ها ک،بعد از استخراجروز7. را به خود گرفتند
پس از پاساژ اول سلول . فالسک را به طور کامل پر کردند
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و چندقطبی به قطبیا داراي ظاهري یکدست، کشیده و دوه
بودند همراه تشکیل شبکه هاي گسترده و منظم سلولی

جهت اثبات عصبی بودن و خلوص این همچنین .)1شکل (

و تایید مورد ارزیابی Nestinسلول ها بیان مارکر عصبی 
).2شکل (قرار گرفت

c40:،میکرومترb:10،میکرومتر4مقیاس a:.مورفولوژي سلول هاي بنیادي عصبی مشتق از هیپوکامپ نوزاد موش صحرایی پس از اولین پاساژ. 1شکل
.میکرومترd100:،میکرومتر

).میکرومتر04مقیاس (.)مارکر عصبی به رنگ قرمز و هسته به رنگ آبی دیده می شود( ایمنوسیتوشیمی سلول هاي بنیادي عصبی. 2شکل 

:پراکسید هیدروژن(MTT)زنده مانیتست
میزان زنده مانی سلول ها تحقیق حاضر موید کاهشنتایج 

1نمودار ()P>005/0(بودH2O2در غلظت هاي مختلف
همچنین با استفاده از میانگین جذب گروه هاي تیمار). الف

جهت H2O2میکروموالر 50غلظت)1(مطالعات گذشتهو
درصد سمیت .اعمال استرس اکسیداتیو مطلوب به نظر رسید

نشان داده شده است ب 1نمودارپراکسید هیدروژن نیز در
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.بنیادي عصبی در محیط کشت استاثرات مخرب این ماده بر روي سلول هاي که گویاي

تست زنده مانی سلول هاي بنیادي عصبی در حضور غلظت هاي مختلف پراکسید هیدروژن جهت بدست آوردن غلظت مناسب براي اعمال ) الف. 1نمودار 
اختالف :*)P>005/0().میانگین جذب هر گروه/ میانگین جذب گروه کنترل (×100{با استفاده فرمولH2O2بیان درصد سمیت ) باسترس اکسیداتیو 

.معنا دار با گروه کنترل
:عصاره گیاهی(MTT)زنده مانیستت

در تمامی گروه ها قابل رویت است 3مودارهمانطور که در ن
میزان جذب نسبت به گروه کنترل افزایش یافت 

)005/0<(pبیشترین میزان تکثیر سلول ها در و همچنین

بر میلی لیترمیکروگرم500در غلظت یگیاهعصاره حضور 
کمترین میزان زنده مانی الزم به ذکر است که.اتفاق افتاد

فاقد عصاره گیاهی یعنی سلول هاي بنیادي عصبی در گروه 
.کنترل مشاهده شدگروه 
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تست زنده مانی سلول هاي بنیادي نمودار ) الف. آقطیگیاه میوهارزیابی سلول هاي بنیادي عصبی تحت تیمار با غلظت هاي مختلف عصاره متانولی . 2شکل 
اختالف معنا دار با :*وجود اختالف معنادار بین گروه هاي تیمار نسبت به گروه کنترل (آقطیگیاه میوهعصبی در حضور غلظت هاي مختلف عصاره متانولی 

میکروگرم بر میلی 500سلول هاي بنیادي عصبی در گروه تحت تیمار با غلظت ) سلول هاي بنیادي عصبی در گروه کنترل ج) ب.)P>001/0(کنترلگروه 
).میکرومتر10مقیاس (لیتر

بحث
در بسیاري از بیماري ها از جمله بیماري هاي نورودژنراتیو، 
اکسید شدن مولکول هاي بیولوژیک باعث تولید رادیکال 

و به دنبال آن به علت کاهش مقدار آنتی گردیدههاي آزاد
اکسیدان هاي طبیعی و یا افزایش انواع اکسیژن بازفعال 

در نتیجه این شرایط، . استرس اکسیداتیو ایجاد می شود
که به وقوع پیوستهدژنره شدن سلول ها مخصوصا در مغز 

.می شودمبتالیاندرعوارض بسیاري منجر به ایجاد 
هان به علت دارا بودن پتانسیل در سال هاي اخیر گیا

فارماکولوژیک، سمیت پایین، حداقل عوارض جانبی، 
مقبولیت عام و مقرون به صرفه بودن بسیار مورد توجه 

همچنین با پیشرفت علم پزشکی . استواقع شدهمحققان 
وصنعت تولیدات طبیعی مشتق از مواد گیاهی مانند آنتی 

لف در دسترس اکسیدان ها جهت درمان بیماري هاي مخت
گیاه پلم حاوي .)17و18(بیماران قرار گرفته است

فالونوئیدها، اسیدهاي فنلی، موسیالژ، تانن، آلکالوئید، 
رزین، رینورنیک اسید، ساپونین، گلیکوزید قلبی و 
آنتوسیانین است که این مواد در قسمت هاي مختلف گیاه 

فالونوئیدي، در حقیقت ترکیبات . مقادیر متفاوتی دارند
استروئیدي و آنتوسیانین موجود در این گیاه ایجادکننده 

-anti)خواص ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sj

ku
.2

3.
3.

26
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jk

u.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             8 / 11

http://dx.doi.org/10.52547/sjku.23.3.26
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-4264-en.html


33هاتف قاسمی حمید آبادي    

1397مرداد و شهریور / دوره بیست وسوم / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

inflammation & anti-oxidation)آن است
.)7و8و19(

به طور کلی وارد شدن آنتی اکسیدان هاي طبیعی به محیط 
داخلی بدن باعث افزایش فعالیت سیستم آنتی اکسیدان ذاتی 

در سال هاي اخیر استفاده از آنتی اکسیدان .می شودبدن
به علت ماهیت ) polyphenol(هاي گیاهی یا پلی فنول ها 

طبیعی شان سهم قابل توجهی از تحقیقات را به خود 
.)20و21(اختصاص داده اند

صرفا (H2O2)در مطالعه حاضر از پراکسید هیدروژن
ایجاد مدل استرس اکسیداتیو در شرایط آزمایشگاهی جهت 

این ماده با باال بردن رادیکال هاي هیدروکسیل . استفاده شد
مطابق (افزایش سیتوتوکسیسیتیدر سلول ها می تواند باعث 

آسیب میتوکندري سلول و شود که )ب1نمودار
ماکرومولکول هاي حساس به تولیدات حاصل از 

و پروتئین را به ی اسید نوکلئیکاکسیداسیون سلولی یعن
فاکتور مهم (CNS)در سیستم عصبی مرکزي . دنبال دارد

در اختالالت نورولوژیکال یعنی استرس اکسیداتیو بیشتر 
سلول هاي الیگودندروسیت، نورون، میلین و آکسون ها را 

.)3و22(ت تاثیر قرار می دهد تح
و نواحیمجراي مرکزي نخاع در سلولهاي بنیادي عصبی

فعالیت بطنیرزیسلول هاي ناحیه که دارندزیر بطنی قرار
عالوه بر این سلولهاي . )23و24(گسترده اي دارنديتکثیر

جنین و استریاتومازهیپوکامپقابل استخراج بنیادي عصبی
ناحیه هستند که  ما دراین مطاله و نوزاد موش صحرایی

ماهیت عصبی. کردیمانتخاب استخراج را براي هیپوکامپ 
از طریق ویژگیهاي سلولهاي بنیادي استخراج شده

سلول هاي بنیادي . تایید شدایمونوسیتوشیمیمورفولوژي و 
در متعاقب آسیب عصبی به محل مهاجرت و با نورون زایی 

می مدار نورونی جدیدمنجر به ایجاد بافتهاي تخریب شده 
مناطق می مان وفانکشن اینساختشوند که سبب ارتقاي 

.)4و19و25و26(شود
بر روي خواص ضد درد و ضد 2006مطالعه اي در سال 

این محققین عصاره میوه، . التهابی گیاه آقطی صورت گرفت

و بر روي موش و موش استخراج کردهگیاه را برگ و ریشه 
صحرایی آزمایش کردند و اذعان داشتند عصاره هگزانی 
میوه پلم داراي قوي ترین اثرات ضد درد و ضد التهاب 

همچنین این پژوهش صحت استفاده ازاندام هوایی و .است
عصاره .)7(ریشه این گیاه را در طب سنتی تایید کرد 

از طریق تقویت احیاي ذاتی رادیکال نیزاتانولی گیاه زنجبیل
هاي آزاد ، باعث حفاظت بدن در برابر استرس اکسیداتیو 

.)18(میت کبدي القا شده در موش می شودحاصل از س
تکثیر سلول ها نیز نشان داد که MTTنتایج حاصل از تست 

به . پلم بهبود می یابدگیاهمیوهعصاره متانولی در حضور
در محیط µg/ml500طوریکه دوز موثره عصاره مذکور 
تشکیل کریستال هاي کشت بود زیراکه بیشترین میزان

.در این دوز مشاهده شدفرومازون در چاهک سلولی 
مطالعات نشان می دهد فالونوئیدهاي موجود در ترکیبات 
بیلوژیک باعث تعدیل برخی آنزیم هاي مشخص می شوند 
و مولکول هاي فعالی مثل نیتریت پراکسید و رادیکال 

ترکیبات بیولوژیک این هیدروکسید را غیر فعال می کند
، پلی ساکارید،  استروئید و لکتین سبب آنتوسیانینگیاه نظیر 

ی کردن رادیکال  هاي آزاد و کنترل فعالیت آنزیمی و خنث
مطالعات . )18و22(اصر فعال نیتریت پراکسید می شوندعن

عصاره متانولی قبلی تاثیرات ضد التهابی وآنتی اکسیدانی
میزان را نشان داده اند ولی تاثیر مثبت این گیاه برآقطی

تکثیر و بقاي سلول هاي بنیادي عصبی در شرایط استرس 
موید در تحقیق حاضرآزمایشگاهی در محیط اکسیداتیو 

در روند نواوري این پژوهش و موید پتانسیل گیاه آقطی
.استترمیم عصب 

نتیجه گیري
می تواند عصاره متانولی آقطیاین یافته ها نشان می دهد که

سلول هاي بنیادي عصبی را در شرایط میزان تکثیر و بقاي 
آزمایشگاهی بهبود ببخشددر محیط استرس اکسیداتیو 

چراکه توانایی تعدیل شرایط اکسیداتیو در محیط کشت 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sj

ku
.2

3.
3.

26
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jk

u.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             9 / 11

http://dx.doi.org/10.52547/sjku.23.3.26
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-4264-en.html


...تاثیر عصاره متانولی 34

1397مرداد و شهریور / دوره بیست وسوم / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

و به نظر می رسد که را داراست سلول هاي بنیادي عصبی
.   داراي قابلیت بالقوه اي در روند ترمیم عصب داشته باشد

تشکر و قدردانی
از پروژه مصوب معاونت تحقیقات و تشکراین مقالهتقدیر

1603مازنـدران بـه کـد    و فنـاوري دانشـگاه علـوم پزشـکی    

نویسـندگان بدینوسـیله ازکارشناسـان   استخراج شده است و
ــازي و گــروه علــوم       ــرم آزمایشــگاه دانشــکده داروس محت

مازندران تقدیر وتشـکر مـی   تشریحی دانشگاه علوم پزشکی
.نمایند
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